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كتابيهأبحاثسلسه

العراق-الموصلاال!بيةالدراساتمركزعنتصدر

مت!ا:م!لى

9991ادفيأ!اظببوساالابالالبفا:/اللإ!للططمب!!ةءةاقي!

2002ادبصاهاظساببولابااببادلدرماابوهللاا-*لىهالاباالبفا:لااة!ظا!ييكا؟!!

البلاءقب!:أل!االقايوالكطف!اءةقي!

لعضسااباالكداف!ندحامببناارئ!ة:يأللفا

2بصالمحفاصاسابلولابااللدببا 0 0 3 A

يسوفىال!البلاءكفا:2له/الق!يلاالكطف!قداءة!

المق!ساالكلاباف!انلحا!ببنارئلةلالبفا:

4002اديتا.طأ!اببوسالاباالل!بل!

بكةالالىالانابيل:ألىااللإي!الكطف!اءةقدج

المق!ساالكلاباف!انلحامالبنئلةالىلالبفا:

4002ادبص/لمحفاماببوسالابااببابكل

اللا،:ه!انحفونف!سيظط

الدؤبا،الدسائل،الدسلالمحكال:2لهااللإي!الكطف!اءةقد!

(المقدسال!بالىق!ملامدخلاالاربعةباجزائهاالقراءتان)وتؤلف

ليطبم

موسىالقسجرجسباسيليوسالمطران3

4002ايار51فىالموصل

ا!دئا

ا!الثلالعوط/يومامالىثنبسة:بببليامللبةمفأيطل!
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ك!ا،لأ

الجدبدالكحعدفط

مدخ!

الأوبمةالأناجيلى:الأولىالجز!

تأليق

تك!يب

يرييرجات

كريزونفيليب

دو9برفرناند

يابو-نويي!ماري

لمحفامأبيوسألابأا

الكتابيةالدراساتمرثزمن!ثورات

العراق+المومل

4552
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لغونسيةةبالحتاباانعنو

3ثياة4انبيل11ال!يبليةالتدمة

1448(ايس)با

Lire le Nouveau Testament

-Une initiation-

lire partie : Les quatre evangiles

-Servicebiblique- Evangile et Vie

8991Paris
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سفر\لأ3منلمحكبةث!به1-وهو1لمقدسلل!ب*ألمسيحية1ءتنا!زفي

للميلاد-فلاول1لقرد1ول!لةأ.ق.دمن1لقرن1ي!كظبت!زهن1وحيم

ثذ،1ئثعبلفم1ئيل1هـر1بنودرك1كيففنقرأ،ثبدإلة1ئنذنبدأأدفى:خيا!1

عبرونتاهلهع!ر،هنخرجهم1د1بعدهعهمدلة1إلرههلذي9لعهد1بفع!

خلافىمنلبشرثلة1جمةقعةكب،،\فيء،ة،1لؤرلأتخ:1لمقدسآلاسظ!1

1فى1لمطفبنايصلن11فىخالقا!ثيهيكتشففى1قبلمحر!1طه1يطعرفلثعب

،لاخرى1هيكت،د!1لي11لمسيحيةلجماطت1خلافىهندلة9محبةقمة1ءة!ز

بينمنأ!ههإذيسوعفيجدذهلذب1لمعهد1بفع!لجديد،*11ثلةئععبلظ1

لجديد12ألعهدفكطفىقيهة..1فوءفي1لمقدسةلاسظ!1تقرأحت1ثز،ت1لامو1

"01لا!نة1ئلءفيرخدذحدة1ومرةإلا!حد،1وثذ1-و!د

حيثلجديد*9ألعهدهنأيظتحة،1مننبدأفى1دفولآخر1لحب!11ط

لإلام1فيكلمنا،لافيء...1لسن1علىإطءظكلمفى1ئعد1ثذد1كيفنقرأ

لانساد1ك1ذيخطدظعروقدلنامركط،1يسوعرهو\،،1:*)عر؟لنهلاضرة،1

يسبنأتاهآبأهانةبتهوطهـقكاهلة1ثلةكلمةته1ذفيجذلمذي1لنموذجي1

سرظقدنكودلحيا!11هذوهح1للة.وقءفعل.فييآقيهتهفكطنتهثي!،طا

لثعبه،هحفيلت1للةكهد*1،قيمتهفوءفيوثزأنا،،يسوعهنمعد\،

ك1وحينألكتب؟.1ليهتختوكيفلحلاعي11دلةتدبروفيمودقهكمشظ1و

ف!يخ،1طيلةعهدهعلى1ببقيلذي1بيهوهربؤظويتعمق!!ظيطكل

بنو!هستيرة1ءةقر*،لقديم1ألعهدتسميتهعلىفيدرول1ءظهـزوتصبح

جمه!دلذين1بوجههغلقايبقىلجديد*1ألعهدد1سنكتش!ولكغ1قيهة1

*.لقديم1ألعهد

لعزيز1لظ!محأ1طا9

تجاه1يطكظبية؟،إىثسلسلةهن!قملر1عرهعك،ظيخا!ىد

مخديد1فىستجمادة9ءةلقرلاس!1ف!وجنلجديد*،9للعهدجمددة1ءة*دز

فى1ويقيننا-1لمقدلعةلاسظ!1فو*فيطلاصي،1ثلة9محظطمنيسوعهوقح

لإىد1عمقك1د!11فى1لمتعطش!هنلكثر1لدىلؤجمآدقزةحققلكتاب1

لعقلانية.1منط!1في1بطده،روجذو!ه1لمسيحي

-وهو!لاجم!لي1هرثشبقلم!دع!رة1منلذي1ئسوعكتابكافىو

1!ربو!!ي-1هيللاب1لكير1ليبلي1ظي!فلسلسلة،1هن!لمرقم1
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هودخلنا،1قدعاط،-"8عن1ولفيبديط1لمنيةفته1وقد)ومنيكيلدو1

لذي1مرقسلانجيلي1عبر،1!دة\بن\لمسيح،ئسوع،سرعطق1\فىلآخر،1

فنيته.1هلءفييسوعجهو1!شثظفهنهكط

لعهد11فىجوعبلر1لمقدل!،لكتاب1بد!وعلىتناهسيمملنا1وو

1ءةقرف!نتعل،1يتول1!هازبدألذي1ئهد"1ثدقصةيخطلنقرألقديم1

بقظ!يخح!1هرمحتلفنطرقجعلتنالسلسلة-1هنو!!لرقم-1ئيىببئ

1ءفو9هنبهتسمتلجلاء*،!11فبللإلمحانية1بخبرتهمونلتقينير،11سر

له11فىنظرتهمتنفتحيربعدهط،و!لجلاء1محنةفيملت1لؤوقد،وظالال

هعاظتهم.عمقفيحغورهيلمسوفىلللينويتجلىيئديينفكإللي1لعهد1

لسطع:1ولرؤية1يط1بعيدبناتذهبن11*ظلقرنسمحطولمعنييروسنبقى

إفىهاو!لحية1كلمته1فىنصغيوللاهنظ!1ىلز1لمقدل!ل!ب9فيلانناذلك

1!جد1بعيدويجد\،لكلمة1هذهبنافستذهبمم!،وأفير

لجز*11هلعبرللظثلهدعورد1ءتيط،لفر1مؤلفيخطىعلىوهامخن،

هـثخصفيلفريد،1دلة1حبتجلي.لقصةل!لسلة-1من!لرقم1-وموفىلاو1

لفياهة،9حيوس\نطلا!هلامحه،فىلانجيليو1رسمللي1،يسوع*لحبيب1أبنه

إكلادخبرةعكمتقدولقدل!..1لروح1بنو!و1لمقدل!ة،لاسظ!1ف!وءوفي

كز1يلفو\.كلركينجيل،1لكلهلمين1لمؤلفودوخصص"1لمسيحيةلجطعات1

ناثمةهسيحية!ىت1فى؟نجيلهخهتوللي1وهونجيلي،1كللدىلثفل1

فيريسندطلالظ،ت!ؤ1فىويج!بلضتم،1بالمسيحلإووفى1لديهالتخلير

قلبتتظذفهاوفيلي1تلتيا!11خفعفيلحي،1يسوعو!1ءهشرلقا،

كمرةليإلف!ا،مخنلاظج!ل،1تلتص1وهكذ!.تتعرصلى1ت1لافطلاد1

فيفض9يرندكهتجعدو1لممسل،وب\لمصلولسصزي،1يسوع1ءورظهسر

يمفثممنفن!ثعرلكتب،1لناويفصزعطول!،تلميذي1ركرعلىلطريق،1

32،!2:؟*الويقلط1فييحدثناوهوثينا1هثقدقلبنا*كافى

في1ءةلقر1هذهمنلاوفى1لجزء1لحبيب،1ق!لنييديث،يرفح1ففيط

،لرؤ؟1لرطئل،1لرسل،1أحطلفيلثاني1لجزء1بهيلحقفى1آهل،لاظجو1

برهته.لجديد1لعهد1!ؤيآلديكفتكتمل

تكتم!ريثطجه،1خر1ووتنسيقهتنفيدهفي!!كلمنلعميق1!ئكريمح

فهلاهدخلا1ءظفىلفر1فتصبح-خامةعلبةستفم!-وبعةلار11ءلاجز1

.1لمفدسلكتاب11لىهتكاهلاو

عفا!أ؟دللأ"ب4003أيا)1؟المومل
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عامهمبندمبن

الأوبعةالأناجيلىلقراية

فييدخلكمانهالجديد)1(0العهدالىالمدخلهذامنالاولالجزءإليكم

التارتبحسبهناعرضتوقدويوحنا،ولوقاو!تلمرقسالاربعةألاناجيلقلب

بولسورسائلالرسلاعمالالىمدخلافسيكون،الثانيالجزءامالانشاثها.ألمحتمل

معام.ممفردكمسوأء،الكتابحعذأتستخدمواأنسعكمبروسيكونيوحنا.ورؤيا

ادناد.العمليةالارشاداتانظروا؟فريق

البنية:عينالثمانيةالملفات!ملفولكل.ملفينعبرانجيلىكليعرض

ادبيةمقدمة-1

نصوصرثلاثةتليهعنه،كأتلا،رئيسبنصبدءا:للدراسةنموصاربعة2-

التفسيراتوتتضصنلكم.المماحالوقتوبحسباهتمامكموفقحرة،،اخرى

النصوصر:مننصكلحول

اجماليهنيارة.

النصفهمعلىتساعدمعلومات.

درأستهمنتمكناسئلة.

فيهالتعمهتتسفلللقراءةمسارات.

الجديدالعهدبيعةبضأنوثائقاومعلومات3-

ذاكاوالاكيلهذاص!مستخرتمهملاهوتيموضوع4-

جدلمثارغالبآهوللمناقشةسؤالد-

ذأكاوالانجيلححذاجمايتميزنصوصك!نراءةالىتشيرعملورقة-آ

ذأكأوالانجيلعذا!نصوص!عدةاونصر!انطا،قاصلاةبطاقة7-

،(.و)3اكتابيةابحاث11سلسلةفىظهراذأيهالنهجوفق"القديمالعهدفيكراءةمنجزءأنصدر)1(

بغداد/ع"يسوالىلجلاء"م!انبضوالثانىالجزء،2(،00)3بغداد/الج!إء"قي"ماانبعنوالاولفالجزء

)المعرب(.الموصلفئالك!ابمةالدراساتمركزمنشورا!ومنغاص،بيوسألابلعرببمنوكلإهما2(.00)4
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عامةنغ

؟ااالأن!يلى11هوما

ال!قنائكةال!ونال!ةفلى

الجديد،العهدمنألاربعةالكتباحد،اليومنحنلناانجيل"،11كلمةتعى

تعنئ(evangelion)ايفانجيليود"11فباليونانيةلها؟الاولالمعئهوهذأليسأو

.ممعئأي)لماس!(،حةمفر(ملاك،رسول:angelosكلمةمن-angelion)رسالة

كماالملكئ،الوريثمولد.ممناسبةأوعسكرىانتصارعلىوتطلقسار".اخبر1

1(.4-.مق.)27أوعسطسالامبراطورولدجبن

حينرأتعبشكلؤزيها/لبشرية/لحإة/لآلهةعنهيةبعثت!"

/لبثر،/لى/لمحسقم!لتجعلبانمصئل/لغموروغسطسلممنحتنا

!بكليتوطلىمقو/لأتتوقف/لحربتجعلولكي..هكونخلص

بلىلميةبختابةلل!دم،ر/وغسطس،/لالهميلاويوموسيكون.م!ق

ؤجدت)كتابةه!!"ءج!/لتى(evangeliaر/يفانجيل!رةلملط/لاخبار

9(.عامالىترقئافسسجنوتبريينفي

كالامبرأطورامبراطورتنصيبخاص،بشكلأنجيل"،11كلمةوتعئ

:96عامفسبسيانس!

فيهناكلإنتفيلىلمخإر/نشرتقلى/لطمة/لاشاعات+كانت

رةلمل!صرخ!/لاهذهللىقلمكل/حتفلتوقك،طور//مبرلم/لثم!ز!

فشسإنس!دضرفعلىضحاي!وقكمت(evangeliaدمانجيل!رلم

.`(4،6:18lأليهود،حربيوسيف!،)فلافيوس

15
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عامةنفيش

نانبماليهالمقدديالحقابفلى

كلمةكانتالسبعينية"،11المسماة،المقدسةللاسفاراليونانيةالترجمةفي

مجيءوكأنهاللةمجىءالىتشيرالىالعبريةالمفردأتمعئتؤديومشتقاتهاأنجيل"11

علىاجملاما1ء(:04عام)حواقيبابلالىالجلاءإواخرفيالقولكهذاملك،

)حرفيا:بالخيرائخير،بالسا،مالمخيرالانجيلى(،)حرفيا:المبشرعقذقىالجبال

؟V:52)أشاالهلثاملكقد:لصهيونالقائل،بالخلاصالمخيربا،نجيل(،المنادي

.(1.-04:9ايضاانظر

روح11الجلاء:بعدالكهنةعظيمأوالبىمنادأةلدىالحالهىوهكذا

بالانجيل(أنادى)حرفيا:لأبشئروأرسلنيمسحئالربلانعلى،الربالسيد

يسوعوسيختص-2؟ا61:)ألق00011للمأسورينبتخبيةوأنادي...الفقرأء

(.418:لوفيالنصهذا

ل!م!بهالقدلبمدلدلا

مرة(6)0أنجيل"11عبارةألاحياناغلبفيبولسالقدي!يستخدم

بينمنالقائمبيسوع،الوثنيينلدى،كرازتهعنللتعبيرمره(12)و"تبشير"

1قور)1ألاموأت o:أ-o.)بلىوبالاغته،ذكائهالىيعودلاأعتدأءهمانويعتبر

انجيل"11اوادلة،)بالمفرد(اكيل"االانذلك.الوثنيينقلبفيالعاملةاللةقوةالى

1(.9-.5-6،ا:تبر)1بهتناديماتنجز،فاعلةكلمةهوانما،المسيح

اقدمها،وهو،مرقسانجيليكنلمو؟الاربعة"اناجيلنا"قطيعرفلمبولسفالقديس

65-.7(.حدود)فيبعدكمبقد

11
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عامدمنبمني

الأنابيلىتكوين

اثلكلثااق

2803-الاعوامفييسوعمععاشواالذينالتلاميذلدىابىبنرةالخبرة-ا

المختلفةالبيئاتعلىوكتفوهاالرسلهاقامالتيبالايخلالشفهيةالبضرى2-

إليهودي،الدبصالقريبينالوثنيين،الشتاتيهود،فلسطينيهود)باتجاه

(...اغأليهوديالدينمخهلونالذ+تالوثنيين

الىالمؤلافينتكلسعىوقد،الاربعةالاناجيلعبرالبشرىهذهتدبر3-

لها.كتبألىالجماعاتعلىتلقاهالذيالتقليدتكييف

فهمهمأنألابالنهعل،وعملهيسوعقالهماالرسلنق!!الانية،المرحلةفي

ينادونلاانهم.فيهمالقدسالروحوعمكالفصحيةجنهمبفضلتطورقدكان

انمافهم.الجماعاتفيوحضورهالحئبيسوعوأنما،الماضئمنبذكرياتأولا

حاجاتألىجيبواكئ،مختلفةباشكالعنهاويعثرونوافعالهاقوالهيفسرون

ومهفاقا:الاولىالجما!ات

ل!م!ظ(،2ع+أ"كيروكما"او)المنادأةوالوثنيينأليهودتجاهالرسالة.

)الكرأزد(،وألاخلاقيةألايمانيةالجددالمهتدينتنشئة.

،والحسلواتوالعماذ()الافخارستياالليتورجيا.

ايخذم.حولالجماعاتتنظيم.

الشفهيةالبشارأتهذهبعبصاإالثتالثةالمرحلةفياضأليفأاحتفظولقد

ا،ناجيل:فينجدهاالقيالمختلافةالاديةالاسماليبانهابمالادبيةبصيغهاو

واذانيلرات،الاهنثتالنوبضمنها(logicلوجيا:)باليونانيةيسوعاقواان.

12
http://kotob.has.it



عاتننين

عمل)حوليسوععنوالرواياتالمعجزاترواياتوبضمنهاالروايات.

(.والآلامالتجليفيالحالهيكما،شخصهبشأناومعين

هناك،المثالسبيلفعلى؟ممتزجةالادبيةألاساليبهذهتكونانويحدث

بانأحياناالشعوروينتابنا.الهامةيسوعأقوألاحدحولبنيتكثيرةروأيات

المرحلةمن؟(مكتوبةامكانت)شفهيةسابقةصغيردمجموعاتاستخدمالكاتب

.والمناظراتوالامثالالمعجزاتكمجموعات،الثانية

ثنايه4ثةلنااالائإار!اا

ولوقلومرقسلمئالثلاثةألاناجيلمعا(أليها)ئنظرازأئية"اناجيل11نسقى

منهاكلاأنذلك.بأصالتهمنهاكاطاحتفاظمع،التشابهمنكثيراتعكسطوالئ

الذيالكتابهوالأزائية"اوا.الثانيةالمرحلةأبانتكونتمختلفةتقاليدألىيرقى

الانجيليبدوالع!!روعلى.متوأزيةأعمدةفيالثلاثةالاناجيلنصوصيثبت

تكون-وتكادرواياتهفيامالعامةبنيتهفيسواءجدا،مختلفايوحنا،انجي!!،الرابع

غرارعلىيوحنأانجياطفييسوعييهلملاوهكذأ:مفرداتهفيأمبه-خاصةكلها

اليوحنانية،الجماعاتبهجاءت،يسوعرسالةلتفسيررأئعنموذجانه.الازاثيين

يوحنا.الرسولبكرازةمرتبطةجماعاتوهى

واحد:فيالاربعةالاناجيللمزجالثانيالقرنفيمحاولةوكانت

ويجب(."أربعةخلالامن1:باليونانيةالكلمةمذه)وتعئالدياطسرون"11هوذطث

ألاربعةالاناجيلجردكونه،النجاحيلقلمالمصطنعالنح!هذابانالاعتراف

قراعةنتعلمانبنايجدرمستقلةادبيةمؤئفاتاربعةتشكلألىوهىثرائها،من

ولذاته..ممفردهمنهاكل
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عامنب!غدمه

البدلدالك!دبأثداقينبمتا!لا4بد

الرومأيةالامبراطورية

ب.م:14الى.مق27صت

امبراطورااوغسطس

اليهوديةعلىولاذ6:

امبراطورابايبانر:rrV-أ4

6y-البنطىبيلاطس3:آ

أليهوديةعلىوأليآ

امبراطورالاقاليفو:3714-

امبراطوراقلوديوس:د-144

رومامنالهودطرد:46

والمسيحيوناليهود

:.مق374-من

اليهودملكالكبيرهيرودس

الهيكاربناءاعادة:م.ق02

يسوعميلاد:.م.ق5-6؟

مملكته:واقتساءهيرودسوفاة:.م.ق4

(ةوالسامر)اليهوديةأرخلاوس.

وبيرية()الجليرأأنتيباسهيرودس.

وطرأخونيطس()أيطوريةفيلبس.

طرسوسفيشاولمولدا؟:5-.بينما

المعمذانيوحناكرازة27؟

يسوخرسالةوبدأية

يسوخموت03:نيسان7

أورشليمفياسطظنسأستشهاد:roحوالي

الهرب،دمشقفيشاولدعوة

وبولسلبرناباالاولىالرحلة45-37؟:

يعقوبرأسيقطعالاولأغريبا44:-43

يوحنا(اخوالكبير،يعقوبوهو)

فياقامةاأانق؟بولسرحلة:46-15

تس(ا)رسالةقورنتس
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عاعةعقرعه

امبراطورأنيرون4:5-68

روماحريق64:

اضطهاد

امبراطورأفسبسبانس96-76:

أمبراطوراطيطس97:81-

امبرأطورأمبانس:81-69

اضطهادات

699-A:امبرأطورأنروا

امبرأطورالرالانس:89-171

أورشليممجمع:52

أفسر؟الثالثةبولسرحلة52-54:

روم(غلا،فل؟،قور،2وا)رسالة

أورشليمفيبولستوقيف55:

قيصريةسجنفي55-57:

الغرقروما،ألىالرحلة57-58:

رومافيالحراسةتحتاقامة6:.58-

.الرباخىببوبرجم62:

رومافيبطرساستشهاد64؟

رومافيبولسأستشهاد67:او64

مرسانجيل7؟650-

رومايدأليهودتورة7؟.66-

اليهوديةفيوثمالجليلفيفسبسيان!ر67:

الهيكليحرقطيطس07:

يمنيااجتماع8؟0حوالي

متىانجيل

الرسلاعماللوقا؟ايخل

يوجنارسائليوحنما؟انجيل9؟0حوالي

الرؤياسفر6؟5حوافي

الدببدادي؟011-09حوالي

الانطاكىاغناطيوسرسائل:011
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عا!ةمق!مة

فدقةفل!للكطدقنادال!ا!

لدراستكمحافزافسيكرن،فريقبعالمدخكهذالاستخدامفرصةلكمكانتاذا

هذاالاناجيل.خلالمنأدتةالىكلاممعاالاصغاءبوسعكموسيكونكأت؟ومصدرالشخصية

مرتينأومرة،دعوتهمنيخعماهناكليسولكن.بيبليمرشددونمنتعكللفرقمندالمدخل

الصعبة.النقاطعلىءالضهيسلطلكئ،السنةفي

1ثلظ،قبد

الملصتتصدرادحطا!لقدمهأواأقرا-

دفترلكميكونانالحنرورتيومن4(؟او23،النصثم)منارقمالنصادرسوا2-

للتسجيل

اجماليةنظرة.ممساعدةالنصاقرأواأ(

المعلوماتبفضلعليهالضوءاسلص!إب(

فيهل!-شاحجالاأترصادفتركم؟فيالرئيسةالنقاطوسجلوأالاسئلةالىأجيبواج(

إجاباتكماستكمال

باتجل!وترشدكم،إجاباتكمتصلجاوتكملانشانهامنألىللةواءةمساواتاتيعوأد(

صعوباتكم.أيضاسجلواولكنأكتشافاتكم،سحلوا.اخرفنح!وص

ماسجلوا.للمناقثةسؤال،الموضوعالجديد،العهدبيئة:الملفص!التاليةالاقساماقرأوا3-

نصرصرمناستفيدشا،الوقتص!متسعلكمكانواذا.دهشتكميثبراوصعبالكميبدو

.صلاةبطاقةتححلهالذيالنصوصلوااقرأواواخيرا.للقراءة

1ثلظ!!طت

مناكتشافاتكمئرسئ!ةالاعلىإجأباتكمقابلواالمختار،النصعلىملاحطاتكم.ممعونةا-

فيواحلىكلسجلمااذاجلىوىأكثرمقاسهتكموست!صن.للقراءةمتاراتخلال

وصعوباته.اكتشافأتددفتره

اكتثبافه،علىالنصحملكمما.ممقاحمةابدأوا.للملاةالمعلىالنصمعتصلواأنبوسعكم2-

(.شخصيةتعابيراوالعباراتلبعضحرتكرار،ترتيلة،)قراءةسويةتححلوهانقبل
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عامهمبفدمة

دقننحيصكيد!للاللكمللفمادال!ا!

مااختيارعنسواء،الاناجي!ألىالمدخلهذألوحدكمأستخدمتمأذا

بوت!ةتتقدموأادفيهلكميتاحبدليلمدعومةمسيرتكمفستكون،الضرورةبحكم

اكتشافاتكمعناحيانا،تتحدثواانالمفيدمنشلشولاسيكونولكن.تناسبكم

كلامان،وبالفعرأ.بيبليةثقافةتلقواأدلهمسبقالذينالمؤمنينأحدمعوأسئلتكم،

سويةنقرأحينولأسيما،آخريناصريقعنبآخر،اوبشكلدوما،يصلنااللة

ألاناجيار.

الملفتتصدرالئالمقدمةاقرأواأ-

للتسجيلدفترلكميكوناتالضروريومن؟1رقمالنصادرسوأ2-

اجمتاقينظرة.ممساعدةالنصأقرأوأأ(

المعلوماتبفضلعليهالضوءسلطواب(

علىمجالأ،اتركوادفتركم؟فيانرئيسةالنقا!اوسجلواالاسعلةالىأجيبواج(

علىألاجابةمنشكولاالتتمةوستمكنكمصعبا:لكمييدولما،الاخص

.الصعوبات

إجاباتكم،تصلجاوتكملانشانهاستالتيللقراءةمساراتاتبعواد(

وصعوباتكم.أكتشافاتكمسجلوا.اخرنبنصوصباخادوترشدكم

للمناقشه.سؤالالمومحنموع،الجديد،العهدبيئة:الملفمنالتاليةالاقسامأقرأوأ3-

واقرأوا.للقراءةنصوصتمناستفيدوا،الوقتصتمتسعامممكانواذا

صلاةبطاقةمخملهالذىالنم!وصلوا

.أرقمالنصغرأرعلى2،34،ردمالنصوصاحدادرسوأ4-
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المقدسال!بفيدراسات11سلسلةلي

اطفولةااناجيلىعلىاضواء-

الأخيلىفياهعجزات-

قامالمسي!-

التطريباترصالة-

يرحنااخيلىربقراءات-

هـتر:ادكصاا،خيا1فيدراس!1-

مرنرر:ادكماالاتجبلىفي*راسه--

(بروت-المشرقار*)بن

اسقاادرىكماا،نجيا1فيدراسة-51

لآناحيااد.تكر-81

ا،خيلى1الىالأناجيلس-21-

اماص:المزثيسرء،ويسرامبرالمز6-2

ا،ناجيلى1خسبمريم92-

:النبزاتلمبي!03%-

2r-بية(إا)"حا،ذابوناالله

معربة:اومؤلفةكتب

0168بروتاجولسية،االمكتبة/حدادفكترر!ت:فيكمايو

1681ليروتالولية،المكتبة،مليير:جرزفهافنتدالؤمرق!ص!:فيكمايسر!

ا،!-شته،شاسطمفانالا!:المقدالكتا!اءذ-111د-
حمرىصبحى.لعريب--.سر-.صر.!بن!-!

1683بير:ت،المشرقدار،\ط

جرميا-!ى.بية(:الراليت/الجملىعلى)العظةيسر!اقوال

\86iبغدادعشى،يرحناالا!يبتر

8791بغدادسقط،ابمادالاباانجديد:اعهداقراعذالىدليلى

8891بغلىاد،المخلصىيرسفنسيصفرالاب:المعجزات

دفرراجرزكسافييه:اتجيليةدهـاسات

1688بغداد!س،يوسصبالايبتع!

جرهياء-.ييسرء:امثار

9168بغدادابونا،البيرالأبواعيسىيرحناالابتعريب

066بغلىاد،المخلمىمنحسورا،ب(:1)يسرتلسازعلىمرقس

1916بغداد،المخليبىمنصورالاب)2(:يسوءلسانعلنىمرقىت

مارييش!نارشولوقا:اخياخسبالبارد

1664بغلىادعتي!نا،يرمفا،بترجمة

6991بنر:ت،الكتابيةابينهالى:الاربعةي،ناجيلى1ازائية

ا9yبيروتالمثمرق،دار،حلاقسامئا،ب1وعاداته:تتهاليدد،يسرمجتبه

0002بيروت،ثاثدار-ا،رلعة1ا،ناجياازائية

9991لغدادعفاير،ليربرا،ب1الجديد:للعهدمجددذقراءد

بواماراميلىمارىالابالاتجيلر:مرق!بقلم3الناصرستالذيء- سمو

2002بغدادعفاص،بيولرالابتعرب
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بالك!بيلىمعاد!

الموصد:فىالكاببهالدراسا!مركزإصدارا!س/ا!لقدسال!ب.ملظت!

(0002)ايلولالقيامةصم-الحنميت10

(1002)نيساأميسرعامئال40

(002'أم)تيرثصمجانب6.

(22002)كمئاص!فيقراءذ7.

(2002)تموزلوفامؤلفممراءدـأم9.

(02.؟2)أمالطفولةاناجيلى110

(13002)تالبداجاتكنيسة.?4

(r.240)كمرقسالقد-10د

الففالي:بولسللاببيبية+*دراساتسلسلةمن!

r-166:تأملاتدراساتيوحنا،ابخيلى

1663-الجل!في:الرصالةالأملصةاضأمررلرنما،انجيلى

6391-لرقا،قسمرمئ،:ا،زائية1ا،ناجيا1

4991-عديدد-شهردمعالجدبدالعهدالىتعرف

5991-المسي!يسوثبارز:مرقسانجيلى

991د-اورشليمالىيرعصعردلونما:اجا

6916-اللها+تيومرقر:اتجيا.

6961-القيامةشأالآلاا-رشليماوفيءي!و:لرقاانجيلى.

6691-أمتاالملتمرتبأناياتهـىم:انجيلى.

1668-2!ا/الملكوتسر!ت:انجب.

ا96i-3/الذ!ملكرتاجماعةمز:ايخا.

0002-4ت/الملكوتخلي!ت:انجيلى.

لي:الفظبولسللابالربية!*القراءةسلسلةفي

3916-مىالقصميسبمالتأماالىالقراءذمم-.

664-مرقسالقدي!معاللهاب-المش!ث-.

4911-لرفماالقديسممأوالمخلصمرالرمأيموث.

5991-برحاالنهدبسمعاللةكلمةث-.

!599-الآياتكتاببوحنا:اكيا.

5991-المجدالآا،ماكتابيرحنا:انجيلى.
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ا؟نجللى

ولقلللىالق!للللىبحللب

(62:-8أ:1)ل4إااالق!

لحثوىا-

هرقس1بجمل:مقدمة.

:نصوص.

،\1-ه)1:وتجربتهيسوععماذ:\لمطلح10

2(ه1-)5..سي!1لجر1لمسول!2.

3،52-5)1:6لمياهعلىثسرو1وت1لحبز1عجوبة301

22-26،"..3؟31-لأالأ:لاعمى1ولاخرل!-1لاممم0،1

ثنيآوويهوديآت1معجزإطتروالجديد:العهدبيئة.

يسوععجائب:عالموضو.

لشيطافى؟1هومن:للمناقشةسؤال.

قسمرع!اثة1:أءةللقر.

مرقسبجمل1فييسوععلاة:صلاة.

23

91

33

لأ3

6؟

لا؟

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



(1)م!قسانجيل20

لندتأ

مأننديىإنبتيلى

فيوهو.ألاربعةالاناجيلاقدمبالتأكيدلانهأولا،،مرقسانجيلنقدم

وكرازةيوحنأ.ممعموذيةيبدأ"،طفولةاخي!!11دونومن،انهاقصرك!ا.ذاتهالوقت

37(.:ا.22؟:أرسل)انظرالاولىالكرازةيوافقماوهذا؟الجليلفييسوع

روايأتمقدمتهاوفي،رواياتمنكبرىبدرجةمرقسرامخيليتألف

ويحتوىمناظرأت(.عشر)حواليومناظراتاعجوبة(عشردت)حواليعجائب

شبهوالخطاباتجدا،قليلةفيهألامثالولكن،ليسوعقصيرةاقوالعدةعلى

06حواليفاقطهناكآية،066اصلفمن.أ،خرىالثلاثةا!لاناجيلخلافا،غائبة

باقىاما(.للقراءة:ادناه)انظرقصيرةرواياتأربعبالذكروكصلها،ينفردآية

كلىعلىحيويةتضفىاضفاصيلاصتكبيراعددافتتحنممن.ممرقس،الخاصةالنصوص

.الرواياتهذه

وركيكا،ضعيفاظاهريايبدوانه.متميزبطابعمرنناسنربيتسم

نأالاكاتبا.كونهمنأكثرشجىراوبانهالظنعلىمخملمما،دقيقغيروأحيانا

،مبالغيريبقىقارعهيدعلافهو.وسحرلونذاتوهي3،بالحياتنبضرواياته

لكىالعبارةهذدوتكفيه-مرة()42اوللحال..011ا:تقاوملاحركةفييدفعهبل

:يسوعحولتتألبشخوصهيجعلانه.مقطعينأوجملتينبينأرتباطايخعل

اصين.الشياوحئ،الخصومالتا،ميذ،،عالجمو

حدألىانسانيانه.بالمنمارقاتمليئامدهشا،يسوعيبدو،المأساةقلبوفي

حدودأ.يواجهبللاشيء،كليعلملافهو.متناقضةمنتعاعراحيانائساورهكبير،

بشأنه،الناستساءلولطالما.حديثهوطريقة.مموقفهالدهشةفيثير،السريكتنفه

؟5)3:سامعيهالىنظراتهمرقبريسج!!ايضا.هواسئلةيطرحماغالباولكنه
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(1)م!قسانجيل20

)1:أسقلاليتهالىالنظريلفتكما11(،ا!ا23؟ا:.32؟5:بم334:

يسوعيفرضهالذىالصمتالىبقوةويشير45-46(.35:6؟38:4؟35-

دوما!مطاعأيكنلموأن،والشياطينالتلاميذعلىاوشئفوأ،الذينالمرضىعلى

قليكلانبيلتحهيئ

الئالمتتاليةالمقاطعفيدقيقامخططانجدانالصعبمنويبلى،اولىقراءةفي

جيدأ:مبنيةالقطات"1نكتشفالنظر،أنعمنامااذأولكنيعرضها.

يسوعرسالةمننموذجىيوم:كفرناحوميوم-

(6ا-3:)2:كتبةمعمجادلاتخمسسلسلة-

ا-34()4:امثالاربعةمنسلسلة-

43(35-5::)4عجاثباربعكل!سلسلة-

(-12ا)1مجادلاتخمبرمناخرىسلسلةمعاورشليم،فياسبوع-

سئمىومد.3(،6-8::)6الخبزات"امقطع1نلاحظأنايضاوبوسعنا

علىبحطانه.مرة13اكل"11وفعل،مرة18فيهوردتاخبز"1كلمةلانهكذأ

متقابلتين:وجهتين

:q-\8.:1:الخبزاتعجائب- tf- r

801د-6456:البحيرةعبور-

أ-13أ8:ا-723::الفربسيينمعمجادلات-

26-22شفاءات- : A rv 31- : v

لاهوتي،مستوىمنهىالمحتملةمرف!أنجيلتركيبةانيبدووهكذأ

!كيؤدى،كبيرينقسمينمنيتكونانه.أدبيةإشاراتعلىمؤسسةولكنها

البدأية:منذاعلنااللذينيسوعلقنىبأحلىرجل،لسانعلى،الاعترافالىمنهما

اللةوأبن،المسيح

03()8:المسيحانت)فيلبس(:قيصريةفيبطرس-

93(.:01)حقا"أدئةأبنالرجلهذا"كان:الجلجلةعلىالمئةقائد-
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(1)م!قسانجيل20

مقاياج:ئلاثةألىالقسمينهذينمنكلتجزئةوبالامكان

وتلاميذهيسوع-أ

1)1:413-:l':ألاربعةاختيار

عثعرالاثىجماعةتكوين2:3:7-6:6(

عضرالاثىبعثة3:6:6-8:03(

الالام2-

اورشليمألىالياريقفيالآلامعرالثلاثةالانباءات52::ا.4:8-31(

اورشليمفييسوع:-13أ51(

والقيامة.الآلام8::-16أ64(

،يسوعابشارة1أيمرق!ر،انجيللانالقوليمكننا،البنيةهذهمنوانطلاقا

لكىكتببالأحرىاو،يسوعهومنليقولكتب\(:اللة")1أبنالمشج،

بانالاعترأفالىالبلوغمنقارىتلميذكلسيتمكن،مسيرةأيةعبريظهر،

ادلة.وابنالمسيحهويسوع

وتجربتهييعو؟عماذ:المطلع

(1-هأ:أ)ربو

..؟قيابةنجقثأثة!قيئفرقن!ثأ،الح!قاتخةغنثكلةافخفنمقالأبختقدة.تشنذ........:

الكلم!.لك!ابكبلإىالمواضدييممسبقاتكلتا؟بر!فاتحةمنالعلىافتتاحيه:

1شإ:ب!1سفرفيكئبئ12ثلةةإلين1لمسيحيسوعفي!ةبئء9

قذ1مكرسولى\!سل1ظ،نذ

طريقك.يئعأ
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يآ:بر1في!؟لثعمو

ثي1لريقءطر11جمدؤ

قؤيلةشلهجع!11و

فى1لغفرلؤبآدية.لحعموفيديلبرثة،1ليفى11لمعمد!يوظهز"يو!ذلك"تم

عن!عتمد،فى1ورشيح،1هلوجمحكلفاليهودية1بالاديه1تخرنصكانتو5فيول.1

بخطإولهم.معتريخ!لاردن1لفرفييده

يئك!"كادو،وسطهحوفىجثدمن1و!ئارلإلو1يبس!"وتز!يوكافى6و

لس!تمنهي،أثؤىهومنبعديئألتي:ئعلن"يخ!قوفىىد!ولبرئ1لعسل1و1دصلجر1

بلروحفيغفدكمهو1!وباورء،عمذئكم"أظ1ئه.حذظفك+رباطص1مخيلأفى1هالا

.*ثقدل!1

فييوتيدعن1عتفذولجيل،1ظعرةهنيسوعبءلإولم1تلكوفي9
فىينبزلقدل!1لروح1و،تنمثتقت1لصثمو1أى!1ورءمن!ربئهو01؟ينطلا!دن.1

عنكلجيب،1إل!*أنت:يقولت1ثشمو1منعولث1نطلقو11!مة.ىثهعيه

رظت؟

لشثنافى1بهئجرطيوبي!1!يخلادقم29برثة،11فىعندئدوخلر1قي1خرو11

نه.يخذمو1لملاثكةىدو،لقحولو،1محىدو

:يخقول1ثة،ةبفرئعلنلجي!11فىيسوعبءت،يوعفل1وبعآ1

؟؟فيرة1آهنوو1فتوبو1ثلة.ملكوت1قتربئولوقت151*طد

ا!هالب!ثظلة

...بكثيرأكثرهوولكنانجيل"،11:عنوان.ممثابة:أ

المعمذأنيوحنارسالة2-8:

يسوعنصماذ:911-

البريةفيالنصبة:12-13

(1الآيةمع)تضمينبالانجياصاصنوأ:الصصرأزة:1-5أ4
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مكلومات

هذامؤئفهعلىئطيقالذىألاربعةالانجيليينبينالوحيدهومرقس.انجيل-ا

واعلانآبشرىوأنماكتابا،تعىالاولالقرنفيالعبارههذهتكنلم.العنوأن

(.المقدمة)راجع

القدمالعهدوفيالاولالقرنفيايفانجيليون"11كلمةم!تكلوأنطلاقا

الىالدخوليبدأاحكذا1المقصود:اذنندركانيجب،اليونانيةالترجمةبح!سب

11.ادلهننوامسيحابهسئعترفالذفيلذاك،مخلصبصفة،المسرح

ترجمت)كماالممصوتأىمضيح،ماشياح،:العبريةستمشتقةكلمة.مسيج2-

تلقى،القدمالعهدوفي(.المسحةقيلالذىأىكريستوسبكلمةاليونانيةالى

الزيتمسحة(،اr:61؟ا:01صما)وداودشاولمناعتبارا،الملوككل

ا.امصحاءااسواوكر

حوضفيبالماءالتطهيرطقراليهودلدى:ت!في،العبريةكلتمشتقةانها3-عماذ.

غطسيصحي:baptizbفعلاناذ،اليونانيةالىترجمت)وقدجدولفيأو

هذاهارسة11بادرالمعمذان"11بالملقبويوحناما(.سائ!فياوالماءفي

واستعدادالخطاياعنالغفرانطلببالاهتداء:التزام.ممثابةالطقس!

ألثة.ملكلمجيء

اسفلآ

؟يقولانمرقسأرادماذاا؟ابدءا1كلمةتجدوناخرىبيبليةاسفارأيةبدايةفي-ا

؟المغفرةايصلبانعليهكانهل؟يوحنايلىمنالعماذليقبليسوعجاءلماذا2-

نااستطاعوقنالسماء؟منجاءالذيالكلاميتوجهمنالىالعماذ،مشهدفي3-

يسمعه؟

الوحشيةالحيواناتحضوريىح!ماذالماذا؟؟التجربةاستغرقتالوقتمن4-كم

والملائكة؟
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ةءللقلاترامسا

كمافمرقس،يوحنا.انجيلتفتتحكماالتكوينسفرتفتتحالكلمةهذهبدء.

مجردبازاء،اذنفلسنا،؟لمالعابخلقةيسوعمجىءيربطبعد،فيمايوحناسيفعل

جديدأ.عالمايفتتىحدث،مؤسسحدثبازاءوانماعأبر،حدث

بولسررسائلفيبتواترتردانهاالاويوحنا،لوقالدىالكلمةهذهنجدلا.انجيل

مراتثلاثحعنانجدهانحنوها(.المقدمةانظرمرة؟06)حواقي

بينالتوأزيلاحظوااهتداء.،ايمانعام،اعلان:ذاتهوبالمعئ15(،،1،41)1

1(.4)آ"اللهو"انجيلا()آاللة"أبت،المسيح،يسوعأنجيل11:اصيغتينا

:ا.35؟)8:ذاتهيسوخمعموازاةفيالكلمةهذهتصبحأخرمكانوفي

15(.:916،:41؟01:)13الشعوبلكليعلنأنيجبالأنجيلوهذا92(.

التلرفيأدتةليتدخل:تعنيالقدىمالعهدفيأدئة"املك1عبارةكانت.ايتةملك

7)ألقشعبهلخألأص : 0Yوهوذا-6(.ا79:؟ا.2-66:؟9"مزبم

أنه:الملكهذأاقترب"11ففيه.اللهملكمجبئء.ممثابةهىرسالتهانيعليسوع

ذأتههوأنه:وأحدفىحقيقةويسوعالملكيصبحفشيئاوشيئاألانجيل.هدف

مشخصا.الانجيلهوبللا،لمالعافياللةمجيء

التونجةعماذقبوكالىالجموعيدعويوحناكانيوحنا.يدعلىيعتمذيسوع

قدالسؤالهذاكان؟الخطوةجمذهيسوعيقوملماذاولبرخطاياها.لمغفرة

العبدهوالبار،،فيسوع-15(.314:متئنقرأهنا)ومنمبكرأطرح

يعرضنراه،الطريقةوبعين؟ليخلصهمالخطاةمعيتضامنالذيالمتواضع

.الشيطانولتجربةلالأمتحان

الذىالوقتففى.الحقيقيةيسوعشخصيةتجلتبالذأتالاتضاعهذافي

11.الحبيبأبفيانت11:اليهيهمسوهوله،الآبمكاشفةيتلقىالماء،صنيخرج

مدىعلىيسوخ،عنيكشفالذيأسسيراخط.ممثابةهذأالآبسروسيكون

الصليب.وحئ،مرقسانجيل
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كان.فكماالشرضدالصراع:يسوعرسالةعنالرمزيالاعلانأنها.التجربة5-

يوما،04طيلة،للتجربةمعرضيسوعهوذاcعاما04طيلةالبريةفيأسرائيل

وفقا،ولكن.الضرقوىالىترمزالتيالوحشيةالحيواناتمعصراعاويواجه

)مزوالتنينألاسدوسيغلبالملائ!!ة،حراسةفيالمشيحسيكون،الربلوعد

يسكنكونهالجديد،ادمهويسوعبانمرقسيبينوهكذاا-13(.ا:61

الاملانذلك.الخطيئةقبل،الفردوسفيكما،الوحشيةالحيوأناتمعألئ!ةفي

6-9(.أ:أ)أشالتحقيققيدأصبحجديدبعالم

الجرايعيينمميعو!

-02(51:)مرقس

أنثهاضنقة؟ت!ثيففغغخأي!ثأرنجغفقطغقفنجز؟هتيانر!ايخة..فدة.....

واياببذهابيقو!فيسو!43(.35-5:)4:يائيرساابنةواحياءالمنزوفةوشفاء

التي:والموتالشرقوىيواجهانه.البحيرةمتالآخرالجانبفي،الوتنيةالبلادفي

بثببمبابق!لإدلي؟إيةمبمهنانحت؟ها.مجتلمةابثبكالياليبكلةمىتتمث!

نؤلإفىو!12سيتن.لجر1ناحية1فىلجؤ1منلآخر1ثطئ1\فى1عطوو9

فييالمكان3ولقو!.1منخرجقدنجسروحيخط!ج!تلقاهحىلسالة1من

لسلاسل1وبلاليود!بطط1"فكثر.بسلسلةحىيفمبطهأفىأحديقدرولا،لقبور1

ثيل11لطوكاذو5.قمعهعلىيقوىأحديكنوالقيود.1كسرلسلال!و1فقطح

عنيسوع!أىفلط6؟لحجارةجسمهفمقويريعيحجبل،1ولقبور1فيلن!!1و

ثلة1إلنيسوعياولك،لى!موف:بأعلى!و!حلهوسجدإليهأسرعبعد
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أخرجلنج!،1لررح1أيلافى:!فىيسوعلاق8".تعذب!لاباثة،1ئستحلفك؟لعلي1

ثفىثم"1؟كئروفىلاظج!ق،أ!يفى:ممك؟*فظفى1ظفذفى:9؟لرجل1من

دج!ة.1خارج1ظيرسلهمألاهل!

إيهفتوست12ت!ير.1هنكرقطيحلجل1سفحفيظكيرعى!فىو91

جتفخرط.12!ذر،يخفندخلترنر11فىسدأريئلت:لنجسة11حلا!و1

وعددهب!حر،11فىلجرف1هنلقطيح1ثبثؤترنر،1فيودخلتلنجسة11حلأرو1

1لمدينة1فىفي11ونقلولرىة1بفهر"1.بحر1في،ت!يز1قثثغرألفيى،مخو

جل\لر1ثهدو،يسوع\فى1وم!لونل!15ى.جرطيرو-1لظس1فإء1!ع،1لمزو

هنجقلمحيهىرلذي11كذلعق!،1لإررع!جحبتلمسو!ىفىلذي1

ترنر.1وبخبرللممسولىىجر.ووثعثهود1ثطخبرهم1016فضثؤلععبطبى،1

بلدهم.عنينعمرفأريسوعيثلوفى1ثأخأو!1

ثلم"9يصج!ه.أفىلمسو!كظفىلذي1!فىلسفينة،.1كبيرهووبيتط."1

إيكلرب1عمنحطبكلوأنجرهم،ذويك\فىيتك،1لى*1ذهبفى:قافىب!له،يأذفى

كافىوإيه،يسوعمخطبكللعسر11لمدفىيطفيديوأخذثمفى01؟لك"وبرحمته

يتعجبوفى.بالى1جمغ

ا!لأمالل!لظلة

الممسوسوصف-5:ا

الشيطانمععيسوحوار:أ.-1

والخنازيراصينالشيا:

ألاهاليفعلردود:-4117

شاهدا.يصبحشفائهبعدالرجل2:ا-.8
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مكلومات

فياسرائيلارضبينحلىوداتشككابحر"()1الجليلمجيرةكانت،يسوعزمنفي-ا

"عضراتحادهىأنماو"الديكابوليس"،.الشرقفيالوثىلمالعاوبينالغرب

مقالشرقيالجنوبالىكم06بعدعلىجيرأسا،بينهامن،يهوديةغيرمدن"

علىالمشهدحددقدالتقليدوكان(.الاردنفيجرشاليوم)وهئالبحيرة

ديرآثارعلىعثرحيثكورسى،المدعوالمكانفيالبحيرد،منالشرقيةالضفة

بيزنطى.

القوىضدقتال.ممثابةالشيطانطردعملياتكانت،السالفةالعصورفي-2

كانتخس،روحمنوللممكن(.للمناقشةسؤال:ادناه)انظرالشريرة

وقد-العدوأسمينتزعأنيسوععلىكانوكحكذا.احمهمعرفةالضروري

.يسوعيعرفكان

جيش!اسمهوانما،نالشيصاإعنهيفصحالذيمأالاسم)جيش(:اليجيون"31-

نايسوععلىفكانرجل.0006تعدالرومانيةالفرقةوكانت؟ألاحتلال

كانكما،البشريةتستعبدكانتالئالشرقوةضدكبرىمعركةيقود

اليهود.أرضاحتلواقدالرومأن

اسفل!

فيثارتبتالئوالطريقةالمكررةالكلماتسجلوا؟الممسوسوصفا-كيف

مرض؟نظرفيالرجلهذايمثلماذا.2-هالآيات

النجسةالحيوأناتهذد،الخنازيربانقالحينقراءهيفهمانمرقسارادماذا2-

البحر؟الىتسارعت7(،:11)أحاليهودلدى

يأتجدونها؟الئالمشتركةالنقاطهيما:العاصفةتسكينمعموأزاةأجعلوا3-

وايتين؟اابينالتقاربهذأيحدثهمفعول

المعلفىيسوعيرسللماذأ،العكسوعلى؟ديارهممنعيسوالسكانيطردلماذا4-

ذويه؟اك
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ءةللقلاتلىامسا

الشر،لقوىالمستعبدالوثئلمالعاألىنجسبروحالممسوسالرجليرمز

تؤطرمرات()3"قبر"كلمة:الموتمعصلاتلمالعالهذاانذلكوالمستل!.

قوةسكنتهفلفده(.)آذأتيةتدميرحركاتيبدو،كما،وللرجل.الوصف

القيود...11كلمةتؤطردفعتين)على"يضبطهأنأحديقدر"لابحيثخارقة

انسانيته.فقدكائنوكأنهبالتاليويبدوالقيود"(....السلاسل..01السلاسل

قوىتمثلالشياطين3كون،مرقسلدىكبرىاهميةطينالشبطردلعمليات

بيزقارنوأصرخاتها.ويستثيريفضحهايسوعوحضورمظاهرها؟اقوىفيالشر

؟ا6-52:؟21-اأ23:3-92؟:ا:العزيمإبانتتمالىالحوأرات

أيمانية؟اعترافاتليستيسوعبشأناعلاناتهاانعنفضلا90-2.26:

:343؟24،:)1الصمتعليهايفرضيسوعانإلا؟تعرفهانهاتدعىفهى

بالمعركةيقومبانه،موتهإبان،الشديدةيسوعاصرخة"1وتوحى7(.5:؟أ2

بهالاعترافبالامكانيصت!وحينذاك.لمالعامنالشريهزماذ،النهائيةالكبرى

93(.:)15المئةقائدلسانعلىأدئة"ابن11بصفة

تثبالنجسةالحيوأناتهذهجعلتألىهىالشريرةالارواحالحنازير.قصه

عليهاأنتصرادحطوالموتالشرقوىالوأقع،فيانها،ذاتها.وتفىالبحرنحو

طردوبين4(أ35-:)4العاصافةتسكينبينأيحاءذأتموأزاةوهناك.يسوع

النص:هذأفيالشياطيز

السلاسليقطعالذيوالممسوس،الهائجالبحر:تقهرخارقةقوة-

اخرج!اأسكت:النافذةيسوعكلمة-

كبيرهدوء:النتيجة-

بكلمةحيث،14()خرالاحمرالبحر.ممعجزةتذكرالبحررمزيةان

اسرائيل.ينجوكيالبحرفيالغاثهونالمصريونغرقاللة،
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ذلك!فادحةلخصارةتعرضواانبعديسوعالوثنيونيصرف.الفعلردود4-

يسعولاا،عتيادي.عالمهمصتيخرجهمخلاصفييرغبرنلالانهمشكولا

ويبقى.يرفضونهالذبتالبشرحريةضديقفان،الضرمناقوىوهو،يسوع

وتوحى.الوثنيينلدىللرسالةانتظارصخرةوكأنهساهداشفى،الذيالرجك

:يصوع.الالهالرببيرلالعلاقة02والآية91الآيةبينالمقارنة

الخبزاتاعجوبة

المياهعلىواليعير

03-52(6:)مرقس

؟.يخفتتخالقة..انقط2الايةميئألخلافئمسنهبرفرتبطالطالطلاثقفدات......:

:يسوععتالكشمقفيهامخمرحلخهو039(،8:الىب6)6:الخبزات*امقطم1:

ويليالخبزات"،اتكتير1عت)وايتيتالخبزاتمقطمويتضمت.التلاميذتكويتوفي:

الملفط(مقدمة)،إحبممتوإزيةصث!اهدارتطمتهـماكلا؟

21ف!فى10وعلمو1عملو!يمميحأنجروهو،يسوععندلرس!1جمتمح1و.

1هيرلذ1ولظدهر1لأفىقليلا*.11سزيحوويخط،ثععزلوفىلقرتدإفىأنتم1ئطلوطم:

ه!فىإفىلسفينة1في211فمفمولططم.1لتوفىثرمةطمتكن!حعىكرين1ىلؤ

علىس!11فأهـرعو،منهمكروعرثفم1هن،ذ1لناسآهم23كزيى.يعزلوفىثقر

جم!!لأىبر1إفىنزفى"2فل!1لم!فى.ذلكإفىوسبقوهم1لمدفىجمغمن1؟لأقد1

1ئعثءيعلمهموأخذ!،1عيلاركغنم1ىلؤلألفملسفقة-عي!هم،1دأخذتهكئ!\،
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قت،لو1فتقدوقفرألمكافى1:فلووتلاميذهإيهفدنا،قتلو1قت35وةكثرو

.*ذكلوفي!طم1ثيشزوة،1بورىلقر1و1رع1لمزإفىيذه!1فهم26طمر

دفيرخبز\.!ئ!ثنثتريأئذهبفى:1لقالو؟يئكلوفىهاأنتمأغطهمثأجبمالهم:!3

ها1ثتحققو1؟فنظرو11ذهبو؟عندكم،يخظ*كمطم:يئك!1؟*"2فقادونعطيهم

علىفئةفئآكلهم\باس1يقعدوبئفى93فأمرهم*.ممكتافىو*خمسة1:قلوثم،كدهم

كفةلأ!1؟ثطخذ\خمسوفى.منلاوهائةم!ب،1ألؤ1"فقعدو..لأخفر1لعسب1

يناوطاجع!ثمي!!غفة،1كسروو؟!كلحطء،1نحوجمنيهو!فحلمسمكتين1وطمسة1

شبعو\.حىكلهم2"لأك!1جمط.عليهملسمكت!1وقسملدل!،ليقدموطيلامذ1

فىلاكلو1كافى"ولسميه!.1وفف!لاتلكسر1هنلمتبةقفةعسرة\ث!21"و!فعو

جل.رآلافخمسةلأ!غفة1هن

مخو1قيللثطئ1إفىويتفدموه\لسفينة،1جمويرأفىلوقتهتلاميذهأجبر5"و

!"وعندليع!ذي.لجب!1إفىذهبعرثفم6"قذطلجمح.1يعرفحىعيد\،بيت

فيفىبجهدوآهم8"و!بر.1فيحدهووهولبحر،1صعريطلسالنة1كانت1ررء،

ثبحر1علىهافيلي!1آخرعندإيهمفجاءطم،تلفةكانتلويح1يأدلتجذيف،9

!أوهلأنهم105خوفصريخالاظنوهلبحر،1علىطفي1ؤه9"فلماريإورهم.ىدو

وععد151؟لافثؤهو،أظئفو\.طم:قافىوقتههنفكلمهمظف!طربو\.كلهم

جرىما1يفهموألألفم52،لدهش1نيلة1فدهسويح،لر1فسبهتإليهملسفية1

!سيآ.ق!بهمىنتلأ!كفة،بل1على

اسجهالل!نظلة

والجمعوأكلاميذيسوع03-34:

44-د r:الخبزأتاعجوبة

الجمعوعنالتا،ميذعنينفصليسوع4-46:د

البحرعلىويسوعالتلاميذ:47-أه

التلاميذفهمعدم:خلاصة2:فى
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مكلومات

في53()1وجنيسارت،الجليلىبحيرةكالفي45()آصيدابيتالامكة:ا-

.232:بالمزموريوحيقدألاخضر"و"العضبغربها.

)منساعاتثلاثمرهجعاتاربعالىالليليقسمونالرومانكان:الليل2-

الثالثةالساعةمنتمتدالرابعةفالهجعةصباحا(؟السادسةوحئمساءالسادسة

صباحا.السادسةحئ

وألافصأج.أئيلاسراسباطعددهو(43)آ21:رمزيةمعانشكولاللاوهبام3-

)خرموسىمع،البريةفياسرائيلبتنظيمتذكر4(0)آومئةخمسيزهـ-

2(.د:18

اسفل!

هذهتفاصيلاكتشمفوأ؟المقطعينهذينفيبتلاميذهيسوعتربطعلاقةأية-ا

بدونه؟الذكحابعلىتلاميذهيسوعايلزم"1لماذاوالجنافرد.المتتاليةالوجفات

.مماذأالمحر؟علىوالسيرالخمزعطية:الاعجودتين.!التقاهذال!.ماذا2-
..بير.ركط-

يذكركم؟

r-الكنيسة؟حياةزعنالفصحيالسرعنالروايتانهاتانتكضفكيف

ةءللقلاترامسا

،بالخروختذكرأنانما،المياهعلىوالسيرالخبزاتأعجوبةالجديد.الحرزب-أ

)حرالمنعطيةثمومنأ(،هن-أ4)خرالبحرعبور:معاكسبترتيبولكن

أيضابانهيوحىولكنهجديدا،موسىبصفتهيسوعيقدمومرقس16(.

14(.3:خرفيكما05)1هو"أنا11:الرب
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على45-46()آالروايتينهأتينبينالانتقاكنقطةكملنا.والجمعيسوع

:6يولدىالموازيةالروايةفيبالاكثرتظهروهئ،مأساةهنااببانالشعور

يسوعانالا،سياسيةشعبيةانتفاضةتفجرالاعجوبةأنذلك:ا5-ا4

تقييميعيدوكأنه،الصلاةعبرادلة،مععلاقةفيويدخل،تلاميذهويبعديوقفها

رسالته!

أمقصع11فيالتلاميذمسيرةبداية.ممثأبةهماالروايمانهاتانوالتلاميذ.يسوع

11.الخبزات

بهمويهتمالتلاميذيستقبليسوع:03r-ا

العملى"11علىحملهميسوعانالا،الجموعيصرفواانالملاميذاراد36-38:

ويطعمهمالناسينظمانيسوعاستطاع،بفضلهم4:.93-

بألجمعذأتهحوويتكافليسوعيرسلهم45:

ينبغئكانمرقسر:ويفسر.يعرفوهلملكصنهمويعجبيطمئنهم94-52:

.المياهعلئالسيريفهمونخعلهمانالخبزاتلأعجوبة

،يسوعنرى،ألاولىالروايةففئ.الكنيسةوحياةالافصحتعلنانالروايتانهاتان

الئالبركةكلمات.والخبزالكلام:يطعمهمأنقبلبتعليمهميبدأ،بالجمعرأفة

مع41الآية)قأرنوأالعشاءفيالليمورجيةالصيغةوبعين،مختصرةيسوعيقولها

والتيبألافخارستيا،الأخير،بالعشاءألاعجوبةهذةتنبئوهكذأ22(.:41

وخوفالليلفنرى،الثانيةالروايةفياماللجمير.وانمافقط،للتلاميذتكون

الآلامعنيعلنان-يسوعبغيابالبحرمعمواجهةفي-وهمالتلاميذ

.الموت"مياهعلىالسير11عبرأيضامعلنةالقيامةنجدأنناألا17(،:)14
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والأممىالأخريى-الإمم

26-22(V:8؟:37-31)مرقس

؟.ضدمثنناالفت!ارفيفنأثمأاثالأفتتالس!غيرلأغجوبتيثقروايختأن........:

متوازييت.حةليتفيةراءتهـماالىيدعو(الملفمةدمة)راجمالخبزاتمةةرم:

عرضه:فيوكذلك،ورسالتميسو!شذصاعرضفيهامادوراتلكباناتهـما:

مرةبببابهـمايبمر؟ليوايتبلتإفهـماالتلاميذضبميرة:

وتر\لجي،1جمرإفى1فمد1بصيدومرصو!فى1!1من1نصرفو31لا

عيصه.يدهيفحأفىوثلوهللسطفى،1هعقودبئعمفإؤوه32لعععر.11لمدفىفي1!1

جمنيه"3و!فحررنه.ولمم!تف!ثم،أذنيهيطإعيهجع!ولجمح،1فيبه33!نفرد

عقدة1مخلتومسمطهفنفتح135لقتح.أي:إ*أفتحثه:وقالوتظثسطء1مخو

منأكثركل!فكافىأحد\.\يخبروألا1ؤ!هم26وطيق.بل!فىفتكلم،ورنه

فد\،عإب:نيلآفيوهملوديقو1!نو!3و.نجرهعآ1إذمن1أكزولؤعميتهم،

إ؟يتكلموفىلحزل!1وفىيسصرلصم1جعلإذكللا،أعطفىليأبدع

ثأخذ23عيط.يديهيفحأدوشلوهطكمى،لأتوه1ميديتإفىووعم!8111

وتفى:عليهيديهفمحوو،عينيهليتف!ئملقرية،1ظرجإفىولآده1ي!عى،يد

1شث؟*أتبصر tوهم1ئثجا!كانهم1همفؤفس1أئصروففى:جمنيهثفتح

شيءكلععج!يرىوىدفبمالصر،عينيهعلىظنيةيديهثؤفع65؟يمشوفى

تدخل!*.لالقرية1*حتىفى:وقاليتهإفىفا!ل!اول26فعحا.1و
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ا!اللثظلة

فيالمألوفةالستةأوالخمسةالعناصر،هاتينالضفاءروايتئمنكلفيمخد،

النتيجة؟ليسوعقولاوحركة؟التدخلطلب؟الحالةعرضر:معجزةروأيةكل

نتيجةانإذففط،737:)باستثناءالشهودفعلردود؟بالصمتأمر؟الحاصلة

r:قيصريةفيبطرسايمانأعلانعنستسفرألاعمىشفاء 27-. : A،أنظر

.(1رقماضصا2/الملف

مكلومات

وصيدأصورالى:الوثنيةالارضرالىعيسوعربكل-المق!دمتانتوحي.الأمكنة-ا

،الشرق)ألىالعشرالمدنالىثمومن24(،7:،الغربيالضمال)الىأولا

31 :،)v22(.)8:اليهوديةألارضفيالبحيرةثهالصيدأ،بيتالىللعودة

يهودلغة-وهىبالآراميةحفظتألىالعبارةهذهإنافتى".11أي:*إفتج"2-

.معجزةروأياتفيوقعهالهاسريةقيمةذاتهبالفعلتتخذ-فلسصرإ

اسفلآ

يعطىصورةأية.الروايتينهاتينفييسوععملتح!حثفالئالافعالكلسجلوا-ا

الشافي؟ليسوعمرقس

فيللنلاميذيسوعتوبيخاتوبينالأعجوبتينهاتينب!تالعلاقةهئام-2

؟اأ-878:

يعادلهمااوY(:)36الصمتبالتزامشفيااللذينالضخصينيسوخيأمرلمادا3-

A(؟:)26
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ةءللقلاتلىامسا

اليهود!-المعجزأتبح!مانعئشبيهاشافيابصفتهيسوعيقدم.ال!ظفييسوعأ-

تعزيم.،سريةكلماتالريهت،اللصر،:الآليةعينيستخدمانه.والوتنيين

الحدود،بعضمعولكن،الانسانيةمنتهىفيليسوعوجهعنمرقسويكشف

A(.:)24-23الاعمىحالةفي،دفعتينعلبطبالحركةيقومأنعليهكانطالما

على،تكشفانماالعسيرةالشفاءاتكحذهبانمرقسريوحىالتلاميذ.2-ففاء

فيفهمهمعدمألىيشيرانهالتلاميذ.على%يص!أتغييركل!قي،الرمزالصعيد

18د؟2)6:الخبزاتمقطع : V.)حواراايمينالرشهاتينبينمرقسوض!!وقد

11،ايبصرون1ولايسمعونلالكونهمأضلاميذايسوعفيهيؤنب2(ا-ا4)8:

داروطبعةT.05.!المسكونيةالفرنسية)الترجمةقاسية""قلوبذويولكونهم

الوقتقيشيئا،يفهمونلا(،الفرنسيةأورشليم)تربمةمغلة!""فكرأو(المشرق

بالصبر،تتصصولكنها،صعبةمعركةيقودفيسوخ.عملهفيادخلهمالذى

شيئا،الذيهوعملهانالا!(.الازمانكل)فيوعماوتهمتلاميذهطرشضد

03(.27-)8:المسيحفيهيرواانالىوياقودهموآذانهمعيونهميفتحفشيئا،

بالشفاءحظواالذينالمرضىالىيسوعبتوصيةالروايتانتختم.بالصمتالامر3-

اخريين:أعجوبتينبعدالحالكحىوهكذايظهروا.ألااوشيئايقولواألا

هذهانبالذكرالجديرمنلماذأ؟43(.)5:المائتةوالفتافى44(:1)الابرص

3:داشعيالسانعلىالمشيحيزصتبالمنبأالعجائبتوأفقألاربعةالشفاءات

طالما،المسيححقاهو،أذن،فيسوع(.الموتى،الصم،البرص،ا!ميان)ا5-6

الخيرأتوامحبلالحو،ليس3:الانتبايجبولكن.المعلنةالعلاماتأكماطأنه

اشكالمىتلكسياسيا؟محرراولا،الجموعتسحرخوأرقصانعولا،المادية

هنافمن4.مبطنيسبالبريةفيالتجربةموضوعكانتادحقطالثلاثةالمشيحانية

مرقع!رعليهشددالذيالمسيطفيالسرانه:دعايةكل!-يسوعحذركان

الموضوخ(.2/الملف)انطر
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لرلجرلهير!اا

مع!زاتووايات

ووثنيةدغمحغومغمغبم

قارىعلىتساؤلاتتطرحالاناجيلفيألاعاجيبرواياتكانتاذأ

لأهلىتساؤلاتيشكلان،يسوعشخصيةعرضرلدىغياجمحا،بوسعفان،اليوم

الىالآلمصةعبادهيعرف-الرومانياليونانيلمالعاكان،الواقعففىاالاولاغرنا

وأاسكليبيوسبالذكرونخصالمخلص":11لقبعليهايطلقكانوالئتتنفي،

مصر.فيوسيرأبيس(،الصغرى)آسياوبرغامس)اليونان(،ايبيدورفياسكولاب

ففى.خارقةشفاءأتعنرواياتخلافتايبيدورفيالمعافونجمحايقوما!كطوالنذور

امثالمن"،إلهيينا!رجالادعواالشفاءات،يجرونأشخاصعرفالاوكالقرن

منالشفاءاتكرونيهودهناككانكما79(،عام)توفيتيانس-أبولونيوس

فسبسيانسالامراطورالىنسبتوقد7(..عام)توفيدوسابرتحانيناامثال

الشفاءات.أجراءعلىالقدرةايضا97(عام)توفي

تياناماابهلهنإلييد!للا6اثيا

يتبم/لخطيبوكان،جلملزو/وشكعرلظبةكانت!!توفيت

و!نتغ!ر/لكتمؤ.ج/لزو/هذ//ءز/ء/لجرنمقضنهد/،بوت/قى

جد/.رفيعةعائلةمقلملولمقعفي/لش!بةفتمدصنخهمعه:تخبروما

/لشلبةهذهتبهولملا/بعش.نزلولم"!لم..فقال،هناكمق/بولؤليوسومر
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/لكلملتبعضسيقولى/نه/فىس/غبوظق./عهاعقوطلى.قط

ضمتمهلس!حينولبهه،شيئالملى//نهلملا/لدفق.بخاسبةتقالى/لتى

./لوت/نهيققدصنكابة/ث/يقظ،مسموعةغ!ربضعكلطت

لىiألسيستعاوت،كط/بيها/لىوعاوتعرخةلملثطبةواطتمت

/بولؤليوس/لىتقدم/ن/لظبةعائلةؤ/ر/وت.هرقليدعلى/لحإة

/لىيعطوه/نطلب/نه/لا،هديةبختابة/لدر/هممنجد/كبر/مبظ

زولمجها.هديةبمثابةلملثطبة

/لاطإء؟علي!يعثرلمحياةمنرةشمابعدمت!ولهفيهلكان

/علملا/نطظت؟قدكانت/نبعدو/عارها/لحإةسخقهل

هالث.نو/لملذينكاكلولانا/لا،حدثذ/مالإلضط

تياناماابهلىنإلييد!للاتكلي!

وصان/ىس.منمجموعةبينرينية/مورعقحدبث!"صن

/يهنظر./لقدسية/نتهكتوبققمهة،يضحكر/حث!اب!ك

تملكه.قدلثيطنو/نما،يضحك/لذيهوليسعلنةؤلم/بولؤليوس

!ربموت./خرمم!رةظويبهيتارةبضحكلملثطبصنوبالفعل

./نسانأي/لى/لعووةمقوحذره/لنتي!نبولؤلوسلمطرو،شديد

تم!لا.يحطمسوف،ينتقملكي/نه،صفاورتهقبر،علقلم/لثي!قلكن

.طيبا+نوص.ءب/لثطشمظولم.لملتمثالت!ئروللحالى

ليما4دبخاثانيناابي!لد!للابكد!ذ6لتنفا

و/رسلمرض.غما!ئيير/صابهر/لب/بق/نمرة!!حدث

دبرلمرآهم!/نوما.دلرسابقطنيار/لبلملىعاقلينتلميذيقئيرغما!
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لفنزولهولدى.لإلرحمةستفاثولم/لع!Iلفزدةلىلمصعد،حانب

لست/جاب..ن!نىنتلمهلله..قالا/لحمى.رقتهفالقد،هباi/..لهط

/ز/لإنهرلإلخبزه،تعلمتولكنى،،ألم3..رعانبى/بقولستنجيا

اi!علمتوبخلادة،/ستجيتI//عيفمى،!بتجريصلاقيكانت

دبولمعندعاولموحين.بالفط/لطعةوسجلاوجلط.رؤلت

لحظةأيةوقF،هكذ/مر/لأجرىلقدبعباوقيلم:لمحطقالىغمالائيير،

وطلب/لحمىغاورتهسجلتطها،،ر/ل!عة/لطتمامفي/و/قئ.كتر

طءليشردث.منه

بن

ييعو؟عجائب

خلوانالدبحما،ألاجتماعئالاولالقرنمحيطفي،المعقولمنيكنأ

نمأ:نن!سهالسؤاليطرحومنذئذ.الاعجوبةمنالاناجيلفييسوعشخصيةملامح

مصداقيةلتثبيتشياطينوطردشفاءاتمنعجائبيةأعماليسوعألىتنسب

تمنحمصداقيةأية؟عجائبحقايسوعصنعهل،اخرىوبكلمة؟رسالته

لا،ناجيل؟

!ل!ا!عا!اأثدال!

-وهومرق!رانجيليورد"،الإلهيينالرجال11بشأنالرواياتالىبالنسبة

وبخلاهـالميل!اعجوبةعشرينحوالي:العجائبمنكبيرةكميةنسبيا-موجز

ففيحما.مضادةحركةالأناجيلقينجد،والاختا،قوالاضادةالمبالغةالىالطبيعى
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فييوحنا،ينقللاذاتها،العجائبمنالعشرينالرواياتولوقاومئمرقسيورد

العجاثى:الوجههذايستغلاندونومنأيات"،11سبعسوى،الاولالقرننهاية

صنعكونهفيقطيسوعمعاصرويشكلموا.يروا!المويؤمنونللذين"طوبى

يسوعانانفسهمالكتبةويعترف22(.2:رسل)رأجعشياطينواخرجعجائب

22(!3:)مرشيطانياسلظانهيعتبرونولكنهم،الشياطينطرد

منقلفةسلاقال!

صحيح؟هذأه!ى:يطرحانيجبالذيالحقيقىالسؤالليس

لو؟عجائبيسوعصنعولماذاوكيفومئاينوانما:؟الواقعفيحدثماذااو:

يسوعيجريلا:التاليةالميزأتلاكتشفنا،الوثنيةبالروأياتالاخيليةالرواياتقارنا

تعكسرواياتوهناك(؟ه2:)مرضمنياوأقله،الايمانسياقفيالاشفاءات

)مر"خلصكايمانك11:الصيغةهذهيتضمنمنهاوكثير23-24(.9:)مرحوارا

1(.80:متئ93؟7:)مربالايمانيسوعفيهايشيداو52(:ا.34؟5:

ايمانيوجدلاحيثالناصرةفياعجوبةيسوخيجريلا،العكسوعلى

يأخذهانهمرقرويذكر.الدعايةيتجنبنراهمريضا،يشفىوحين6(.6:)مر

3323؟)7:الجمععنبعيلىاحلىا،على :)A5؟1:44)-بالصستويوصى:

لمجدهالاعجوبةتستغلألابقصديتجنبوهكذا26(.:368؟43:7؟

4(.الملف)انظر6-47:متئفيالثانيةالتجربةموضوعانه.الشخصى

اللهق!لحهماق!اا

ولعمليةللضفاءاتيسوعيعطيهالذىالم!فهو،أهميةالاكثرأنالا

ينفردظرفينفنهى.اللهوبمخططبرسالتهمرتبطةانهائحريها.الىالشياطيناخراج

51نرالمعمذان،يوحناسؤالفعلىشخصيا؟يشرحيسوعنرىبنقلهما،ولوقامئ
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،11:د)مئيبضرون"والمساكين...يمضونخالعر،يبصرونالعميان11:الجوابيبلى

اللهبموحاناكنتأذا11:الشياطينطردهمنالمعئيعطىنراهوللكتبة،22(.7:لو

راجع28؟:21)!ئألته"ملكوتوافاكمفقد،الشياطيناطرد

وانما؟الخوارقصانعلمجدتبهرأعمالايسوععجائبتبدولاوهكذا2(..:الوا

وهىالخا،ص.بشرىالمساكينالىيحملالذيالمسيحرسالةعلاماتمنجزءهى

انها.الشرئقومنا،نسانلتحريراللهوتدخل،العم!اطحافياللةملكبالتالي

أعلنواأنالأنبياءسبقماوفق،والحريةوالسعاذهالحياذ:لإ،نسانادلةيريدهماتقول

.\(\-.3:د)ألز

لى!للمفاقلفدةا

اليثعيطافي؟هومن

عنمرارايتكلمانه:الشيطانمسحالاتلكثرةمرفسفارئيعجب

الشياطينلطردرواياتأربعيوردوهو،ومجانين،نجسةوارواحشياطين

ابليس"11المدعوالغامف!الشخصهذاهوفمن9(.و7ووداالافصول)في

ا؟الشيطا&ا11أو

تك!يمال!4لتنياطين

والاوبئة(والعقلية)الجسديةألامراضرتنسبالتهديمةالشعوبك!كانت

وللحماية.البشرتفوقمظلمةقوىا!أ،مضرةكائناتعملالىالضروروسائر

بقوةشردلص!إسحريةوطقوسصي!!:التعزيمابتكر،الشريرةالارواحهذهضد

.اعفمأالهية
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غايةلىأصالتينألاجيال،مرعلى،اكتسبقدأسرائي!!بالهألايمانوكان

حجمها،كانأيا،إلهيةقدرةذاتكائناتوجوديرفضجهة،منفهو،:الاهمية

والمخلصالخالقألالهيكونانيرفض،اخرىجهةومنالواحد؟الالهجانبألى

منوهكذأ،.الشرلأصلاخرتفسيرأيجادمن،أذنبد،لافكان.للشرمصدرا

بونجودالاعتقادأنتشر(،الايرانية،الفارسيةالديانةمنبتأتيريكون)وقدالجلاءبعد

الملائكةهؤلاءمنبعضاانالا.الملائكةهم:ادلةخلقها،إلهيةغير،حماويةارواح

الشر.أصلفيوهم،الشياطينانهم:ضدهثاروأ

القدي!الك!دفلىالدتندطانا

تثقلألىالشراشكالكلالمننلور،غيرلمالعاعلى،إسقاطعمليةانها

لم،)مظاجماعياامأغ.00(الخطيئةنحوتجأرب)امرأضر،فردياسواء،البشريةكاهل

الله؟ويضادالقدسيةيعاكسالذيالروح"النجسالروح11ويعىاغ...(.حروب

وهكذا.القدوسأدئةوبينهذهالضرقوىبينالبتةتوافقيكونأنيمكنولا

)أيالمتهم"11الملاكاولا،فهو،ا؟االشيطان11صورةحولالاعتقادأتهذهشاعت

2-زك؟1:6-21 1 :،)r11الانقسامزارع11،والبشريةاللةعدوثممنويصبح

تؤكدفيما(.f(2:)حكعدنحيةمعيوحدماوكثيرأ(بمdiabolos:)باليونانية

2(.،)روويمحوهالشرسيغلب،نهائيةكبرىمعركةبعد،ادلهانالرؤى

الدنميطاناخديده!

أنتفاضةويثيرالمعركةهذهالناصرييسوعحضوريشنالاناجيل،في

حدأليضعجاءالذيهولها،عدوافيهتكتشفالكائناتفهذه؟الشرقوى

2(؟4:أ)مرا!اأدتةقدوسانت:انتمناعرفانا؟لتهلكناأجئتاالقدرتها:

الناحية"خارجالىيرسلهمألاملحينوسألوه؟العلىأدئةأبنيسوعياولكلياما1
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(7 :-o..)22بعلزبولو)1الشيطانضديسوعويقودا :)rضخمةمعركة

اقتالاخصمهفييرىأنه.الصليبوحئ13(:)1البريةفيالتجاربمنذ،ودائمة

.(844:)يواالكذ!اوابا

يغلبفهو،أبيهعلىألايعتمدولاالشر،معالبتةيتوأطألايسوعولان

لمالعاهذأسيدايطرد261(؟)115:3أمرانتهىالشيطان،11:وقيامته.مموتهالشيطان

نأأوالشيطانبفعليسحروأأنالمسيحتلاميذويرفض.(r\:12)يو"الخارجألى

والصلاذ،بالاهتداءتأتيرهضديكافحواانويلزمهم.الشرقوىغلبةلدىيتراجعوا

الشر.روحصتأقوفهوفيهمالذيالمسي!روحانمنياتينعلىوهم

دينشأآ

مرقيىأمالة

أصلمنبهاينفردفقطآية06)مرقسانجيلأصالةعنقيلمماأنطا،قا

القرأءه.صنبشكلينالتوألي،على،القياميحض66!(،0

الخاصةألاربعةللمقاطعنبيهةبقراءةالقياما-

(22-ا0)3:يسوعأسرةمسعى.

26-26()4:وحدهينموالذقيالزرعمثل.

31-37(:7)الأخرس-الأصمشفاء

r('(I-2)8:صيدابيتاعمىشفاء.

معفريده!(،خبرة)تلكمرقسأنجيللكلامكنانمتوأصلةبقرأءةالقيام2-

مناخاكلقألىوالمشاعروالعلاقاتالحركاتفيالتفاصيلكثافةالىألانتباه

35-فى::)4ألاربعالعجائبمقطعقرإءةالاقلعلىيمكن،وبخلافهمتميزأ.

.61r:الخبزأتمقطعمع43( : `-A)l.
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ما

مرقيىإنجيلىفيييعو؟ملأة

لي!ه!ال!صلهبحا!

قفر،م!!انالىوذهبج،خراخالك،اطي!!اافي1:ناحومكؤيوممساءفي

عنه:ويبحتيأتيانسمعانعلىوكات3-37(.د:)1"يصليكانوحعناك

حياةفينموذجيايوماكفرناحوميومكانواذاايصلبونك".الناساجمتف1

امامحضورهبينيوهـسوأيابذهاب.ممثابةكانانهنتخيلىا-فينبغى،يسوع

الجمو.مطا!!ب!تألته

تلاميذهيسوعأطلق3(،رقمالنصرأجع؟46:)آالخبزاتاعجوبةبعد

مسمافةيقيمأنعليهكانليصلئ؟الجبلااذهبثمو!!،الجمعوكهـمرف

الصا،ة.عبرهـسالته،فيالنف!!ويعيد

بدءا:كبرىمفاوقةذاتصا،دبازاءئحدنا3(،3-آد:1)4الجتسمانيةفي

ألاناجيل(،فيالاترد)وا،ابابا!ا"أبا،الاطفاللسانعلىالمألوفةالكلمةبا

:الموتامامالأشغاثةاشمومن"،ممكنشئءكلىلك،ابالنسبة1:الثقةوتليها

:أ!لابذأتهالابنيسلمحينالكاملةالثقةابالتاوا،اإالكأسحذدهـفي"أبعد

الصلادتتمعينهالروحجمذاا.تشاء!اانتمابا-اشاء،اناما،،"ولبر

1(.د8:روم6؟4:)غلاالثقةبعيننصليجعلناافه:المسيحية

علىوهويسوخ،لساتعلىمرق!ريضع37(.:1)دالمنازعيسوعحسرخة

الماذا1:الضيقبهبذأكتاالمفارقةانها)بالآرأمية(.22المزمورفامخة،الصليب

!فتتزعزعلاثقةالمزامير:خبرةانها"اط".:الشخصيالتعلقوبينا؟اتركتفي
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فعلألىثممنتحولقد22المزموريكونفأن.ضرأوةالاكثرالتجربةقلبفي

منه.ألاولالقسمتضمنهالذكطالضيقيمحولاانهإلاشكر،

الطاهب!فأداكلمتانا

هذاأن11:القولألىيسوعخلص،بالصرعالمصابالولدشفاءأعقابفي-

فقلىرة2(؟9:)9ابالصلاةألاخروجهيمكنلاالشرير(الروج)منالجنس

مقاقوىهوالذممطبالئةالخارقأتحادهمنأتتهالخطيرالشيطانهذأعلىيسوع

.الشريرةالقوىكل

الاالصلاةتستجابلن22-25(::11)"الجبالينقلالذيالايمان11بشأن-

الغفران:الغفرانمكانهىالصلاةأنعنفضلا.كاملأيمانهناككاناذأ

الربية(.الصلاة)راجعالابغفرأنألانسانيتلقىكىللأخ

...
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ا؟نجللى

ولقلللىالق!يلللىبحلللب

(A:27-0:16)2الفاللاالقليه

لحثوىا-

وباعتههرقس:مقدمه.

:نصوص.

لتجلي1؟بالآلام1ولإنباءية؟قيصرف1\عتر10

،251-9:لأ)ث!:

طيماوسبرلاعمى1؟!بدى؟إظبالآلاملثالث11،نباء20

T?-،?"1:?)ثكاتب1ولصدوقيون1ويسوع3.

،338-16:)15:لقبر1عندلن!ء1؟يسوعهوت،.

يسوعرمن!ليهودية1لد؟نة1الجديد:العهدبيئة.

1ثلةإلنموت:الموضوع.

شيء؟كلهسبقايعلميسوعكبمافىهلللمئاق!يمةبمبؤا.

0?

53

لأه

61

65

96

لأ1

لا3

لأ5

لا6
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ام
وجماعته.مرقددد
المألق

هو؟فمن.الثافيالانجيلمرقسالىالتقليدينسب

ام11مريمعندلجأبطرسسراحأطلقانبعد:الرسلافلسفرفي-

عمأبنهوهذامرقسمريوحنا(.1:21)2اوريثليمفي"مرقسالملقبيوجنا

:12)رسلالاولىالرسوليةرحلتهفيبولسرافقالذي1(40:)قولبرنابا

بينألانفصالالىثمومنالاختلافالىسيؤديمما،برجةفيتركهولكنه2(،ه

4(.360-:1)5وبرنابابولس

)تولامعاونه"1مرتسدعا؟(،أفسس)فيالسجنفيبول!سكانحين-

فيلهامفيدا1كونه.ممرقس،طألبرمرما،قيسجيناكانوحين24(.فا؟.4:

.(4:11طيم2)االخدمةا

13(.5:بط)1ابنه"11مرقسيدعوبطرس-

التفسيرعلماءيتتهامر،وبولسوببطرسبرومامرقمرارتباطان

)علىباليونانيةمتأثرةلاتينيةكلماتعشرحوأليمرقسأستخدمولقد.المعاك!مرون

يشرحانعليهوكأن(.الحكومةدار،ليجيونجلد،دينار،منة،قائد:المثالسبيل

الىالرسالةمعمشنركةنقاطهناكانجيله،وفي(.3-ه)7:اليهوديةالعادات

القيريىسمعاننناهو16:13رمرمفيبولسيحييهالذيفرمرفس.الرومانيين

الفكر11من،ألاربعةالاناجيلبين،قربىالاكترهومرقسواكيل2(.ا:51)مر

بينالعلاقاتعنومفهومه(؟\:أمن)بدءأأنجيل"11لكلمةأستخدأمها:البولسىا
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ا-617:أرومفيأولأ"الليهودي1عبارةبالخلاصك:يتعلقمافيوالوثنييناليهود

.يسوعاحتقاروعلئالصليبكلمةعلىالالحاحوأخيرأ7،27:ومر9.1-2:و

ق!4بماعة

،6507-الاعوامحدودفيروما،مسيحيوكتبهقدمرقسأنجيلكاناذأ

فيه.رئيسينطابعينيف!ئرفذلرت

اختفاءشهدتوفد،نيرونلاضطهادعرضةالجماعةهذهكانت.

يمكنكيفمستقبلها؟هوما67؟(.)عاموبولس6(4)عامبطرسمؤسسيها:

اصريقيعرضحينيجيبمرقسهوذا؟الظرفهذافيمسيحيايكونأنللمرء

!ميفهمونولاخائمونفالتلاميذ.للآلامإنباءاتثلاثةتتخلله،الصليبالىيسوع

11اضطهادأتمع،بالذأتالزمنهذأفيضعف".كلئةيسوعيعدهمولذأ.يحدث

فينفسهيرىأنرومافيالمسببحيبوسعسيكونوهكذا92-.3(.أ:).

حقا!11اللهأبنالرجلهذا"كان:المصلوبازأءيعلنالذيالمئةقائدشخص

15(:93).

منمكونةرومأجماعةتكون،الرومانيينألىبالرسالةثقتنامنانطلافا.

فياللقاءصعوبةشكولايلاقوناخذواوثى،واصليهودياصلمنمسيحيين

توصياتكأنتهناومنألافخارستيا؟تسبقالىالموائدعينومقأسمةبينهمما

مخططعلىمؤسسمطلب.ممثابةوهي(،V:\)5بعضا"بعضكماتقئلوأ1:بولس

مقطعفيالموائدمشكلةالىمرقسويجيب.المسيحفيالضعبينيجمعالذتيأدثه

44.)6:يهودأ،بالتتالي،يطعميسوعأراناحين03(6-8::)5الحبزأت -،)r

الطاهربشأنالجدالمرقسوضعالروأيتين،وبينأ(..-ا:A)ثممنووثيين

91(.)7:طل!رة"كلهاالاطعمة)يسوع(جعلوهكذا11:اضافحيثوالنجمى،

A)2"البنيناخبز1أكلعلىالقدرة-الفينيقيةالسوريةالمرأةمنحوبعدئذ، : V).
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قيمريةقبطريىاعتراف

قيلآلا"الاولىالإنباي

الت!لي

I,,)مرفس : 27-9:)A

؟..منرقنثتانخيذقئيالرئيننننأنقخو)قننناقدثلأثةقفق!ا.انفقنلغيخنثنتان.......:

على:الضوءالتجليويلقي.الثانيالقسكلويدايةالاولالقسكلخالقةبمثايةانم:

القى:قديسوععماذمش!دكانكما،الآلا!علىثكلومتاورشليكل،ن!والمسيرة؟

يرمبإ.الإوليالقب!بكلجملىابمبلإء:

ص-ء!!2

بقلةر1فيفذ،فيلأئسديمربةفرىإفىوئدهبوئدهبو

إيي!ا،:يقوفىوبعف!همفى.11لمعمدحنائوثأجبمالوه:دل!؟!118لؤفىفيأظفقتالاهيذه:

:بطرس؟*لأجابأنتمثؤلكمليأظ،ؤهقفظم:*2لاني!اء؟1أحدلآخر:1،بعف!هم

.بئمرهأحدأ1ئجروأفىفنلاهم03؟1لمسيعحأثت

ذفىيرأفىوهـثطيدة،آلاهآئعالنيأفىعيطمجبلاففى1إلنأوليغلفهم3وبدأ

يقول!فىو21أ؟م.ثلائةبعديقو،أفىوئقتلأفىولكتبة.1وثكهنة1وغظطءلمعئيوخ1

تجرثزتلاميذهفرأى237فلتفعتيغاتي.صجعلوبطرل!بهطنفردحةة1عر\لكالام1هذ

1ف!!بل1ثلة،1ف!!ثيستك1ئ!رلأولشيطفى،ياإ،1لئيو!أنسحبث1:قافى،بطرس

1بشر؟

نفسهفيفليزهديتبعى،أفى1د1رفنه:طمففىولجمح!وتلاهيدة1"3ودط

يفقذلذي11فاويفقلاظ،حياتهيخلف!أفىيريذ1لمذيلأقى35.ويتبعثيصيبهوجممله
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ل!ا1!بغلو\،ففىينفح"261فطذيخلف!.ث!ئهلب!!ة1وشيطشيليفيحياته

بييستخىهنلأول"2؟لنفسهبدلأ\،نسطفىرخطي1!2و!ذنفشه؟وخسركئة

إنيهجمدليبءهتىإلن"\،ففى،بهيستخيظطئ1لظسق11\لجلهذليوبكلاهي

لأطلا!*.11لملائكةوهعه

،1لموتيذوثؤفىلامنهظطفرين1جملةفيلكم:1فؤفىألحقطم:و!فى91

"بقوةتي11!ةملكوت1فيهدوحتى

حدهموبهمذ!فنفرحناويويعقوبوببطرل!يسوعهفمى1؟!شة2وبعد

أفيليغجز"حتى1بص،ظعمعةفيبه2فتالأيلات.منهمأى.كلروتجلىطلي،جبل!على

يكث!فىىظوهوسى،محإللإطم1ءى"وتربف!لا.بمئ!يئتيأفىلارص1فيققظ!

ئلاثئصفف!هظ.نكوفىأفىتش!إلي،طفى:شتبطرسفظطت5.يسوع

يطيقوفى،&\nيد!ييكق6فلم،يلإ؟حدة1وو،لموسىحدة1وولك،حدة1وجنم،

:يقول1لغط؟منع!وت1نطلقوظلثهم،قدكط!!وظهزصلحؤف.1هنعيهم1ستوفى

سعو\،.1فلهلجيب،1إليهو1هذ

.حدهويسوعإلأهعهم1يروفنمحوطم،!يطآفور\لطرهف1"هـآبلو

إلنفمإلأهتى!1ؤ\،ىأحدآ1ئخبروألأ\ؤ!هملجب!،1منظ!لوفىهموي!نط9

قيمة"1هعنى!بءلوفى1وأخذو\لأمر1هذ1قحفظ01ت.1لامو1ينهنلان!فى1

ت؟1ولأم1ي!ص

اي!مالب!ثظة

المسيرهويسوع:بطرساعترأف3:.8-27:

:89\- r:اولدأ..011ا:بالآلامالاولالإنباء:ا

القيامةيعلنالتجلى9:2-8:
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ماتمكلو

،حرمونجبلسفحعلىاليهود،ارضكالاقصىأك:فيلبسا-قيصرية

عاصمةالجديدةالمدينةهذهكانت(،بانياس)أليومالاردنمنابعمنربالقرب

عنتمييزهاويجب(.ا3:لو)راجعهيرودسأبناءاحد،الربعأميرقيلبس

.(01)رسلالبحريةقيصرية

،تعىبكألئةلتسميةحزقيالأستخديهاألىطالماةهذفىـالعبار:الانسانابن2-

رمزياشخصاتعي13()7:دانيالسفرمنرؤياوفيبشر".انساذ،11:بساطة

هذايسوعاستخدمألارلعة،ألاناجيلوفي.المسيحصورةغالباالتقليدفيهرأى

هوتكلموقد.وممحيدهبألامهينبئلكىوبالأخصمرة،08حوالياللقب

لشخصه.السريبالطابعيوحيمما،الغائبشخصفيولكن،ذاتهعنهكذا

سؤال،املف)رأجعأئعاليض،العدو"11تعىعبريةكلمة:الشيطان3-

.يسوعارأدةبطرسيقاوموهنا(.للمناقشة

اسالآ

،27)92التوالميعلىسرألينبسوعطرتلماذا1- A(؟:

منهما؟كلىمشروعهوماA(؟:)32كسوعبطرسعارصلماذا2-

،الغمامالجبل،11:تفكرونالتعدادهذاجعلكمالقدمالعهدمنمشاهلىبأية3-

التلمبحات؟هذهمعئما2%7(؟)9:وايلعاموسىبحصور"،الخوف،الصوت

ةءللقلاتلىامسا

-وفدتلاميذهمعالعيشكلتاولىمرحلاخئامز،يسرع.لطرساعئرادا-

وحواكم،موففآ.يتخذواأنأليهمكطلصهرذا-رسالتهليفأكعراكثرأشركهم

فيقبلائملماالىيعيدنا،العامالرأيتعكسادحقالثلاثةبالاحتمالات
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الشك!!.هذأأطرالذيr(.6-8:)6:الخبزأتمقطربدءفيا-64،16:

عيئيسوعفتحوهكذا".المسيحانت11:يجيب،عشرالاتىباسم،فبطرس

4(-رقمالنص،1ملف)رأجعألاعمىشفاءفي-كمادفعتينوعلى،بطرس

جديد:منالنقاشرإطلاقصتتمكنبألصمتوالتوصية.المسيحبانهليعترف

مسيح.أيلي!ولكن،المسيحهويسوع

ال!طمصانهأا؟يقاال!إاعلى1أو"يقالطرافي1قيصريةمشهديجري.بالآلامالإنجتاء-2

:34:9-833،مرات)7الفقرةلهذهالمفتاح ،V01:17،،3246؟،2

أورشليم.الىالشمالاقصىمن،طويلةبرحلةيقوميسوعأنذلك52(.

03-32؟13:9-33؟)8:الآلامتإنباءاتثلاثةالرحلةوتتخلل

لأحظوأ.اتباعهفيصعوبةخدونجديد،منالتلاميذ،انالأ32-34(0:ا.

الأنباءات:هذهبنية

موتهصت،يسواعلان

التا،ميذفهمعدم

موتهعنجديداعلان

التلاميذعلئتفرضوالتزامات

لوا.انباء

8:rr- rNأ

-ب8:23

rr

8:4r -Ar

ثانانباء

9:0-313

9:2-343

9:3-37&

ثالثانباء

01:-3243

01:-1f ro

-01:42to

،الاولالانباءمنذاستضاء،قداورشليمباتجاههذا"الصليب"دربان.التجلي3-

:.1)خرسيناءفيباعتلانهيذكرالذيأدئةباعتلانأيالهى،بتجل

موسىاما.المركزفيهو،المرةهذه،يسوعأنألا.lf)A-%2:.-25؟ا6

غالبا)موسىرسالتهماجركنىمنتألمالقد:مستوياتعدةعلىهنافهماوأيليا،

اللة،تفريدةبخبرةكلاهمااقاملقلىألاضطهاد(؟لقئوايلبا،مقاومةلاقىما

8)خرالعهدجبلعلى : rr:34-التقليدنظرفي،وبالتالي16(.ملا9.؟ا

الانبياء.أيليايمثلفيماالشريعة،موسىيمثاط،اليهودى
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قدبانالتذكرينبغى،الصليبعلىومشوهامحتقرأيسوعسيضحىوحين

والممجلىلمالمتأالمسيحسرالتلاميذيفهمولن.الحبيبالا+تكونهعنالكثفتم

القيامة.ضوءفيألا

بالآلإ"انثالثالإنباي

ؤبدىابنا

برطيماويىالأعمى

32-52(01:)مرقس

..؟فتألأخثبرةالفاففةتتضثفت.اتقأفتناقلأتملأالثلأثةفاة.انفشاهاتشث!........

؟بالدخولوستختكلأريحا،الىةيلب!م!ةيصريةمتبيسوعتذهبالتيالرحلة

؟11إمرإ؟ربثبلبكلابىابصبديجانجي

يعدههم،يسوعىفىوسيم،أورإفى!عدينيقلط1في!ئرين1كالؤ32و

هرةعشربلاثيفمغىخائعير.1ف!لؤيتبعونهلذين1أطلده!ق.1أخذهموقد

فيلنأو!ثثيح،إفىفى!عدومخنف22!فى:فىشحدث.!ينبفموأخذ،أخرى

تشمونهبلموت،عي!هيخ!حكموفىلكتبة،1ولكهنة1عظمظءإفىيسلم\،ففى

ثلائةوبعدنه،ويقظنهويجلدوعيهويبعقودهنه،فىيخسخرو"3لوثني!،1؟فى

؟يقوم؟ط!

تععنحقأدلأيد،معلمئافى:فظلا!بدى،إظ!ويويعقوبإيهودظ5

أفىآمنتفلالمه:لك!؟*!3أعشحأفى1دتريد1!ذط!:26فظفىنثلك؟ط
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لاأتكط:يسوعططفظفى"3جمدكفيلئوللكعنلآخر1وجمينك،عنأحدظيجلى

لتي11لمعموديةتقلا\ؤلطشريلا،لي1ل!ل!ت!عر؟1أفىأتستطيطدتسألافى.تعلطفىط

لىسوأشربلا1لم!1لكأل!أر:يسوعططثظفى؟ئسطيحله:93ثظلا!فبللا؟"

ليفلى،1ؤييئعنلج!ل!11ط."وتقبلاللا.سوف1فبللال!11لمعموديةوتشر؟للا،

طم؟أعدللذينو!!هوأهنحه،أفى!فيس

يسوع2"فدىهمتويويعقوبهن11شءولكلا؟1لعسرة9ى1؟فلط

فىيتسلط1ىبرطأفىولفا،دويسولأهم1!ؤلطءفىيعدولذين1أفىئقلمود:طموطل

لكمفيكنيخكم،1جصريكودأفىد1!1منبل.كذلكيخ!كملأمر1!"فلشعيط.

لافد\إلن5"لأفى10عبدلأجمعكمفي!كن،فيكملأوفى1يكوفىأفىد1!1"وهنخادط.

1دس؟جماعةبنفسهويفديثخدمبل،ليخدميئتأ

يصر،وجمحتلاميذهوهعه1!ب،منظ!جهووينط1!ب.إفى6"و؟ع!1

يق.لط1بنبعلىبلسط،أعمىشطذوهو)برطيطول!،،طيطوسإلنىفى

؟"يسوعب1ود،دإلنب!ك،!يعميح:أخذقعري،1يسوعبأنهسمح!"فلما

1؟1وددإلنب!!ك،لصح:11ئثدفصح،يسكتكروفى1ولل!"ولنتهره

*.يدعوكدمانهوقمئشددله:1!لو\لأعمى1فدعو؟أدعوه:وطفىيسوعقف9"ثؤ

أعنحأفىتريد1ظذ:يسوعفىفظل95.يسوعإفىبءوووثب1ءهردعنهفألقى05

إورنك1أذهب:يسوعلهفضفى52؟أبصرأفى،إلوني!:ي!عمى1"ولل؟لك

ل!يق.1يطوتبعهوقههنفإنع!ر؟خلصك

ا!مالبهنظلة

13:,8319:سدقةوأكثراحتفاليةأكثرهوبالآلامالثالثالانباء32-34:

بسوعوتعليمويوحنا،يعقوبزبدىابىطلب35-45:

أريحافيبرطيماوسالاعمىشفاء46-52:

برطيماوسوحنهمع:46

4-48 V:الجمعواحتجاجبرطيماوسصراخ
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الجمعأليهينقلها،يسوعدعوة5:.94-

تلميذأيصبحبرطيماوسوالشفاء؟الحوار51-52:

مكلومات

الذينالجليليهودكان،السامريينمعالعداءبسبب46(:و32)آالامبهة-ا

الشرقيةالضفةعلىالاردننهر.ممحاذاةالسيريفضلونأورشل!يمألىيتوجهون

م025-)منأورشليمالىاصعودا"1أريحا،منبالقربوعبورها(:01)بيريه،

.(م0VA+الى

نزاعهييسوعمصيرانه،لمحنةالخضوعي!طط:(9r)1ا.ال!س!شرب2-

(t6:اrيو؟Aاا:ا).رمز،المياهفيالغطىيعى:المعموذية"و"قبول

3-4(.:6روم)راجعبالموتالقبولأي،الموت

ليسا:افتدأءا11تعى"فدأء"كلمةستالمشتقةالكلمةهذه45(:)1"فدية*3-

بهايقصدوالجماعة"،11.تحريربفعلوأنما،الثمندفعمعالمساومةبطريق

البشر.كافة

اسفل!

32(؟)1والتلاميذيسوعبينالمسافةاظهارعلىمرقسيلحلماذأا-

عن،اخرىجهةمنويسوعجهة،منالاخوانيحملهالذيالمفهومهوما2-

354-37)آورسالتهالمشيح o -fry)؟

طلببينقأرنوابرطيماوس؟ومشهدويوحنايعقوبمشهدبينالرباطهوما3-

52.والآية32الآيةبينقارنوأثمومن؟يسوعوجوأبالطرفين
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ةءللقلاتلىامسا

فيكما،الثلاثالمرأحلذأتالبنيةعينمجددأنجد.بالآلامالثالثالانباءأ-

الذك!يسوعجواب-السلإحطالتلاميذفعرارد-الموتاعلانألاولين:الإنبائين

(.للقراءةمسارات:اعلاه)راجعألامهفييشركهم

وكأنها،المسيحبصفتهيسوعرسالةيتخيلانانهماويوحنا.يعقوبطلب2-

بشكلين:يسوعومخيبمعه:يتقاسماهاانبوسعهماسلطةعلىالحصول

كمامعه،واحدةموجةطولعلىليساأنهمايوضح4،.38-الآياتفي.

r)لبطرسقاهاانسبق 3 :)A.فيالمسافةهذهنستشفمرقسويتركنا

.أ32الآية

المستوىعنبعيدأواضتى،بشكرارسالتهيسوعيحدد،42-45الآياتفي.

ذلك.للجميعخادمانفسهمنيجعلانالتلاميذمنوأحدكلفعلى.السياسى

وليسالذأت،ءوعصاإخدمةسوىتكونانيمكنهالا،الكنيسةفيالسلطةلان

البشرية.الجماعاتكللدىالحالهىكماسيطرة

هيكماالرأبع(،المقطع)ومحوالصليبمخوالدرب"11مقطعان.الأعمىشفاء3-

هدف،أعمئبشفاءيختم(،الثالثالمقطع)وكحوالخبزاتمقطعمعالحال

وراء)السيرالنوراك(الآلام)رفضالعماوةمنالتلاميذانتقالعلىالتشديد

وعلى6؟()آالأخوينعلىيسوعيطرحهالذيذاتهالسؤالانه(.يسوع

منكثيرفيهمطلبايسوععلىالأخوانعرضوفيما(.ه1)1برطيماوس

ا،عمى،فالمتسول.بتواضعيستغتالأعمىهوذأ37(،35،)1الادعاء

اطريق"1علىيسوعيتبعالذيالتلميذيصت!،الطريقحافةعلىالجالس

27)راجعاورشليم : A).
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والكاتبوالصدوقيوفيييعو؟

18-34(12:)مرقس

:.ثشأن.انئثنريخكةفثأطراتحمسافثقنث!فئ!ثفتيثقرقئ!نةانخيذيثضدفف.........

ة6(ا-3:)2:لى9الاالسلسلة...(:الخالملقسيةالطهـارة،)السبتاليهـودية:

فيهـما؟يلتقيمناظرتيتنكرضايليمافي4(..:27-12:)11التانيةوالسلسلة:

مريببديإ.؟بمإتب!صد؟قييبقيبببمببم؟

في91فسطئوه:قيمة،لابئنهفىبقولوذبن1وهملصدويير،1بعمقأظهو"9

ولد\،يخلفوا1هرأتهفعزكخلاهرئ1!ت؟1ذعلينا:جمبهوسىإدهعلم،

1هرأةلأوفى1ثأخذخوة1شعة!كىفى02*.يأخيهنسلاويقم1لمرأةأخوهفلإخذ

كذككونسلابخلفوأهاتئمفأخذ!1ندي21نسلابخلف1وطتئم

قيهة1ففي13جم.بعدهمهن1لمرأةطتتثمنسلالسبعة1يخلف1و21دثث.1

أة؟1هرلسبعة11تخأطثقد1هرأة؟تكوفىمنهملأييقوموفى،جن

2 tقد!ةولالكتب1تعرثؤفىلاثأنكمف!لافى،في1ثتم،\ؤط:بسوعطمفقال

تء1ولاجوفىيزولربفى1فلات،1لأهو1بيرهنفل!1يقو!فعندها125ثلةئج

\ف!فى،موبقوت11لأموأفىأ!و66ت.1لسمو1يط1لملاثكةهلفىيؤبكوبل،جنبزو

فظفى:1ثلةكذمهجمفلعيقة،1ذكرعند،موسىكنتليلزأتم

1هيمإبرإ"أظ

يعقوبوإلهإسحقإفىو

كر؟فلافىفيظنتمأبء،إ"بلت،1أهوإفىىدوما!
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لرد11حسنأنهورأىيإدلونه،سمعهمقدىفىولكتبة،1أحد؟يهودظ28

صيةألو:يسوعثأبب91كللا؟"!طلوع1فيلأوفى1ميةلو1فث!فى:عيهم،

هي:1لأوفى

1بل:؟إسرأممح

ثاحد.11لربهو!!1لمرب!د

إفلثلرب021لأحبب

نفسككلوقابكبكل

قؤنك؟كلوذهنككلو

هاي!؟هنكرأخرىم!يةوولا؟بفسكجكثزيكأخببهي:1نية21و

ويسلأحد1إنهقلت:إذأعبتلقد؟هعلم،أخسنتل!تب:1فىفظفى1

لزيبهجمب1فىودؤته،كلوعقلهكلوقبهبكل\،ففىيحبه1فى33وآخر،دونههن

وذيحة؟محرقةكلهن\فف!،لنفسهجط

.1ثذةهلكوتمن1بي!دئستفى:!فىبفطنةأببأنهيسوع!أى"2لملط

شيء.حنفي"أفىبعدئذأحدجمرؤوا

ا!هالللانظلة

الصدوقيينمعاكظرة:-8127

القيامةالصدوقيونينكر:18

الزوجاخىوشريعةالسبعةألاخوة:معيةحألةشكلفيأعتراضا-9:23

(5.1-25:)تث

برهانين:مع"ضلالفيانتم11:تضمينيؤطره،يسوعجوأب24-27:

26(.)آالمقدسةوالكتب25()آالجديدةالحياة

)فريسي(كاتبمعمزدوجحوار28-34:

سرعيقيمكاتبسؤال28:

92-3:lالمقدسة:الكتبمناستثصهادان:يسرعجوأب
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(4-ه6:)تثاليهوديالايمانإعلانوهو"،اسرائيليااسمع11-

(18:ا6)أحالقريبمحبة-

استشهادانيليهما،النصينإعلانأعادة:يسوعيهنئالكاتب32-33:

(66:هو22؟:51صم1)

الكاتب.يهنئبدورهيسوع34:

مكلومات

)وكففمالهيكلفيالكهنةبعظماءيرتبط،ارستقراطىدبفيحزب:المدوقيون-أ

الفريسيينمعخلافعلىوححمداؤد(.عينهالذندصادوقالكاهنسلالةمن

الجديد(.العهدبيئة3:ادنا)راجعاللاهوتيالصعيدعلى

اضطهاداعقابفي،اسرائيلفيظهرقدكان.الامواتبماهةالايمان2-

3(.:21داراجع.،م.ق1)67شهداءخلفأضطهادابيفانيوس،انطيوخ!

هذايعارضونكانوأالتورا،سلطةبغيريعترفونلاالذ+المحافظونوالصدوقيون

الحديث.المعتقد

اسفلآ

-9qrr)آيسوععلىالمعروضةالحالةا- Tتفهمونكيفوأقعية؟لكمتبدشهل

2؟دالآيةفيجوابه

الصديقين؟قيامةعلى26()آموسىمعأدتةكلاميبرهنأنيمبركيف-2

يعتوهل31(،)آالقريبومحبة.3()آاللةمحبةبينيسوعبهيقومالذيالربصا3-

اسرأئيل؟فيجديداامرا
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ةءللقلاتلىامسا

موضوعالقيامةمنجعلوأأنهمالصدوقيينعلىيسوعيأخذالاحيتاء.إدا-

الكتبفيالموحىأدئةمخططمجملفييضعوهانعنعوضمنفرد،تفلسف

فيقراءة)راجع:الموتورأءماحئ،لشعبهحياةينبوعهوفادئة:المقدسة

يعترفونلاالصدوقيونكانولما(.الموضوع:16ملف2،ج،القدمالعهد

أدئةهوذأ6(:)3:الخروجسقرمنكلامايسوعأوردالعورا،بسليلةسوى

احياء،إلههوكانفاذأا؟اويعقوبوأسحقابرأهيم"إلهبصقتهلموسىيتجلى

منبعثون.أيمعه،احياءأنهمذلكفمعئ

لكونهللزواجأنتقاداالمقولةهذهليستا!ايتزوجونلاالقيامةافي1.الصمةسر2-

انه؟الارينعلىهناللحياةامتدأدمجردالقيامةلمعافليس.الزمنفيمحدودا

ناذلك:جديدةبخلقةيوحىأنما،بالملائكةوالتذكيرتصوراتنا.كليايتجاوز

جديدا.عالماتخلقاناللةقدرةبوسع

معهويسوعبأنيسننتجأنالفريسىلهذاطابلقدا.والملكوتالكاتب3-

1رسلبعد:فيمابولسالقديس)رأجعالصدوقيينضد،رأيهم 0 6- : 2 r).

عنكثيرةرواياتعكستهاالئالسلبيةالصورةيصلحالمشهدهذأانذلك

بينمنالوأقع،وفي.الضريعةتفسيربشأن،والفريسيينيسوعبين،المناظرات

تيلرمنقربااكثريسوعيبدو07،عامقبلأليهوديةالديانةفيالتياراتمختلف

اسرأئيل"،ياأسمعابامستشهداجيد،يهودممطبصفةيجيبانه.الفريسيين

!موهذأ.ذاتهالمستوىعلىالقريبمحبةوصيةيضعحينبتجديدثممنويقوم

الكأتبهذايسوعيعتبروهكذابالانبياء.مستشهدأ،الكاتبعليهيوافق

ادلة.ملكلقبولمستعدااسرأئيليا
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ييعو؟موت

القبرعندالند!عاي

8(:331-01:6)مرقس

؟.انن.انجوأقيقيلتأقيشدمدقيفرقئ!نةادنقتالأخيرةأننلاثة.انفنننأفا00000000

ي!ببمببم؟هل!متالبداي!مدخإلم!لر؟حاب!ببوال

لثافآ.1ورعة1كلهاحتىلأ!عق1علىلظلام1يخحلظهر1ىفى22ولط15

!ل:شديدة،خةعريسوععرخلثاثة1ورعة1فيو"3

؟*سبظديلط،ألويأئوي

يدعوإنهظ1:فقالولحافرين1بعمقثسمح35؟كتيلز1ولذإطي،إطيأي:

وسظه،قصعةفطرعلىوجعل!بافيوبلللا1سفنجةإفىبعفمهمثأل!رع36!يلإإ*

سديدةخآصريسوعصرخ!3و؟لهثينزإيبيئتيهلننظر"دعوظ:يقولوهو

،أىفدص31لأسف!.1إفىلأعلى1هنيعطرين1لمقدسحإب"2طنسقلروح.1ولفط

1*حظ1ثلةإلن\لرجل1هذ*كافى:ظفىهكذ\،لروح1ثفظأنهتجاهه1قفلو11ولنةقائد

أموهريملجديدة،1مريمهنينبعد،عنفىينظرفء1بعمقظكإئظىفى."و

لجي،1فيكافىجروخدهنهتبنهل!1تي19؟وهنو!لمومة،ويوسي،لع!غ!1يعقوب

1ؤ!سليم.إفىمعهصعدفىت1كروويخرهن

تجرلذي1أيلتهيئة،1يوميوم1ذلكىدولط1قما،قد1ورءىد2"و

ينتظرأيضهو!فىوجملس،1فيوجيهعفعووهو1هي،لمر1يوسف3"جاءلشت،1
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.يسوعجث!فىويطلبيلاطع!إفىيدخلأفىعلىلجرأة1ثحملته1ثلة،هلكوت

وقتهنذ!تهلوثله1ولئة!ئدثدططت.قديكودأدي!لاطس؟"فغجب

كتاظيوسف6"فىشزى.يوسف؟لجثطفىممحلظئد،1منبخر1مخقق5"فلط.طويل

ئملصخر،1ليحفرقبرليف!عهوول!فى1ليفلفلصيعب،1عنيسوعألزفىئم

1فىتنظريوسيأ،مريمرلجدقي1هريمكانت!"رلقبر.1ببعلى1حجردحرج

وفح.!ق

61 Nو!لومة!يعقوب1أوهريملجدية1هريم1شزت1لسبت1نقفىوول

يقول!فى3و.لئعمس1طلعتوقدثقبر11فىجنني!حد1فجروعند1يخعطيبنه.يئت!

قدلحجر1أفىثزأينلقبر؟""فنظرفى1؟بعنلحجر9فىيدحرجمنلبعمق:بعفهن

حلةعيهيم!1عنبل!فيلافإئصردلقبر1فدخلن105جد1جصرىفىو،دحرج

طمإنه1لمص!ب.1دمرييسوعتطبنأن!ترتبر!لا:طن6فظفىطرتب!.بيظء

يلاميذهوقلن!فذهن!يه.وف!عوهقد1!لؤلذي1\لم!فى1وهذهظ،وليى

لقبم1من"فخرجن".لكم!فىكطترونهو!كلجي!ل،11فىيقدهكمإنهوب!طرل!:

!ئظت.كنلألفنشتلأحديقلنوألدهش،1ولرعدة1هنأخذهنلط،وهربن

ا!هالب!ثظلة

يسوعموت:4"1'1-1:أ5

22(زم)الضيقصرخة33-34:

الحاضرينسخريات3-36:د

الكبرىالموتصرخة37:

الهيكلحجابتمزق38:

المئةقائدأيمانإعلان!3:

النساءحضور:04-14
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القبرفيالدفن:!ا-7!ا01:2

يسوعجسلىبيلاطحرمنيطلبيوسف45:-42

المريمتينبحضورالدفن:-4647

القبرعندالنساء:-8أ:61

النساءمسعىا-4:

الجليلإلىالبعثة؟يسوعقيامة:الرسألة5-7:

والصمتالمحرب8:

مكلومات

الآلاموروايةمساء.السادسةوحئصباحاالسادسةمنالساعاتتحسبا-

اليهودية:الصلاةساعاتوفقنظمتقدمرفسبحسب

(25)1الصليبعكمعلقيسوع(:الثالثة)الساعةصباحا09

33()آالظلمات(:السادسة)الساعةالظهر.

34()آيسوعموتالماسعة(:)الساعةالظهربعد3.

بالعبرية،ولي!،المحكيةاللغةوهى،بالآرامية22المزمورمطلعانه:ألويألوي2-

الطقسية.اللغةوهي

آلامهم.عنللتخفيفعليهمللمحكوميعطىكانبخل،الممزوجالشراب3-

11.لمالمتأالبار11مزأميراحدوهو96،27:المزمورالاربعةالانجيليونويستذكر

مكانالاقداس،قدسمدخليحجبالذيالكبيرالستارهوالهيكلحجاب4-

كيبور.يومفقطالكهنةعظيميدخلكانحيثالمنظور،غيراللهحضور
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اسفل!

؟يسوعلسانعلى22المزموركلماتتفهمونا-كيف

حجابتمزقيعئماذا(؟9T)آالمئةقائدايمانإعلانمرقسيفسر2-كيف

المئة؟قائدبكلامعلاقتهوما؟الهيكل

7(؟)آاجليلفيألاجتماعإلىالتلاميذالمرسل"يدعو"لماذا3-

8(؟)!صمتهنيعىماذأ؟الرسالةالنساءتنقلنلالماذا4-

ةءللقلاتلىامسا

السؤاللذلكالصحيحالجوأبتشكليسوعموترؤيةان؟يسوعهومنا-

عنيعلنانانسانبوسعكانفقط،الححليبفأمامألانجيل.مدىعلىالمطروح

عليهفرضمست!.مفارقةيبدوالايمانيالاعلانهذاانإلا.اللةابنيسوعكون

به!للايمانشرطذلكوكان:الصليبعنيترلولا.3(،)آنفسهينجىألا

يرىمسيحهويدع،يجيبلاالذي،ادلهصمتعنيسوعصرخةوتكشف

شيئا!يفعللاالمشيح،مجيءمعتدخلهينتظركانالذينفسهوأيليا.الموت

صارخايموت-وهوذاتهايسوعرؤيةانذلكلوثئ.يكشفالقةسر2-وهوذا

اللةأبنالرجلهذااكانا:القولمنالمئةقائدستمكن-اللهقبلمنومتروكا

،يسوععماذففي.واللهيسوعبينالحقيقيةالعلاقةلهكشفتلقدحقا".

الصليب،علىوهناأبفي".انتا:اليسوعالفةوقال،تمزقتقدالسمواتكانت

فياصبعالاقداس،قدسوراءالمخفياللة،سرانذلرت:الهيكلحجابيتمزق

لاوهكذأ.الصلبعمليةقادقدكانوثح!متناولفيو!ت،الجميعمتناول

المصتوفي،المصلوبانسانيةفيوانما،خارقتدخلعبرالحقيقيئاللةوجهيكضف

بحب.تقبلهالذي

قدالحجرهوذابجدار،سيصطدمنانهنللنساءخيلفيماالقبر.عندافساء3-

فيالحياةانتصارعنيعلن،السماويالمرسل،بالبياضالمتشحوالشابخ،دحر
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كانتحيثالجليلإلىتلاميذهيقتادب!هنا،ليسفالقائم.بالذاتالموتموقع

المرسل،عنهيعبروماوالوتني.اليهودقيالعالمينحدودعلى،ابتدأتقدرسالته

1(.40:ا؟23:35-24؟2:)رسلالمسيحيةالكرازةاستباقهوانما

كان!مفارقةذوانقلابانه.فسكقالرعدةاخذقنالنساء.الحضتاميالصمت4-

العلنية،يسوعحيادطيلةالثمياطين،وحئوالتلاميذالعجائبمنالمستفيدون

السركشفاغد،والآن(.الموضوعادناه:)انظربالصمتالأمريتلقون

ناطالما،القوةمنكبيرقدرعلىهئالدهشةأنإلا-يعلنأنينبغى-وكان

دونالمعبرالصمتهذامخولولن.وحدودهمالبشرتجاوزيسوخفياللهعمل

9(.:41)راجعبالانجيلالكرازة

لولجرلمير!اا

ييعو؟ؤمنقالي!وديةالديانة

توجهاتذاتفرقعبرتنوعاشهدتقدالاولالقرنفياليهوديةكانت

الفريسيون:كبرىفرقثا،ثبينالتمييزويمكن.مختمفةوسياسيةدينية

عام!ن)اعتبارأالمكابيينأزمةبعدكلهمنشأواوقد.والاسينيونوالصدوقيون

فيضاءة)راجعالمقتحمةالهيللينيةتقاومأناليهوديةعلىكانحين.(،م.ق671

(.المتهدمة611ملثت،2خ،القدمالعهد

نابميم!هلغ!ا

رفضفي،اليهوديةالشريعةعلىأمناءبقواالذينأليهودوأرتوأنهم

فيقرأءة)رأجعبالقيامةالاعتقادلديهمشاعألاستشهاد،وإزاء.المسلحةللمقاومة

0006حوالييسوعزمنفيوكانوا(.الموضوع116ملف2،خ،القد!يمالعهد
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الطهارةقواعدوأن،مقدسكلهاسرائيلانيعتبرونوهم"علمانيون"عضو؟

ويبدون.مكانكلوفيالجميعتشمل،الهيكلفيالكهنةبهايلتزمالىالطقسية

ناغير.للشريعةالدأئبةالدراسةتغذيهالذىالخلقىبالكمالكبيرااهتماماايضا

الثمريعةعلماءاوالكتبةالىبالنسبةحئ،يدويةمهنةممارسةمنيمنعهملاهذأ

-بولس(.شاولكان)كمافريسيينمعظمهمفيكانوأالذين

يوم،طقسيةموائدعلىيجتمعون،أخويةمجموعات.ممثابةكانوألقد

فيما،يقدرهمالشعبوكان.الخيراتفيالشركةمنشكلاويمارسون،السبت

الظروفعلىلتكييفهاالمكتوبةالشريعةتفسيرإلىويسعون،بتربيتهيهتمونكانوأ

الان!جيلكانتوإذا.الشفهىالتقليدأهميةلهم،بالنسبة،كانتهناومن؟الحاضرة

بعد،لانهمفذلك،يسوعمعمجادلاقمبسبب،سلبيةصورةعنهمعكستقد

:أدناه)أنظرالرابينية"11أليهوديةتمثلالئالوحيدةالمؤسسة.ممثابةبقوأ07،العام

نأألاالفتيفللكنيسةالوحيدالخصمثممنوأصبحوأالجديد(،العهدبيئة3،ملف

ذاته.اللاهوتيالتقليدفييشاركهموكان،منهمجداقريبا،الواقعفي،كانيسوع

.الآلامرواياتعنغائبونأنهمإلىالاشارةوتجدر

قإنا4الحد

ملتئمينوكانوأ،والدينيةألاجتماعيةالارستقراطيةأشكالمنشكلهم

علىويشرفونافيكلفيالعبادةيديرونترالذالكهنةلعظماءالاربعالأسرحول

كانواالذ+-المكابيين3الاخوصنوينحدرونالحشمونييز،وأرثوانهم.الماليةقناته

يعترفونولاالديى،الصعيدعلىمحافظونانهم.الكهنةعظماءوظائفاغتصبواقد

يرفضونافمكما.المكتوبةالتوراأي،الاولىالخمسةألاسفارسلطةغيربسلطة

حرصهموبسببالتورأ.فيعنهايعبرالىبالقيامةواعتقادهمالفريسيينتفسيرات

،المثالسبيل)علىالرومانيالمحتلمعالتعاونمنيترددوالم،سلطانهمصيانةعلى

حركتهعبرولاسيماأمتيازأتهم،فيشككفلقد،يسوعاما5(940-.:أأيو

بعظيمدفعالذندالامرا-18(؟5:أأ)مرالهيكلمنالباعةبطردهالرمزية
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وسيختفى(.ه8:اt)عليهالحكمإلىالسنهدريماعضاءمنوعددالكهنة

.07العامبعدالصدوفيون

ناسم!د4لصدا،لادلفاا،ناسيلله!اا

عنهمانفصلواولكنهم،ومناصريهمالهيكلكهنةنسلمنهمالاسييون

بدرجةعأشوا،ولقد.الشرعيينغيرالحشمونيينالكهنةعظماءعلىأحتجاجا

خلالمنمعروفونوهم.قمرأنفي،الميتالبحرشاطئعلى،مشتركةحياة،اولى

جاعة.ممثأبةانفسهميعتبرونوكانوا.أ479عاممنابتدأءعليهاعثرألىكتاباكم

وليصبهم؟صلةعلىكاصنواوتلاميذهيسوعبانالقولالصعبومنالجديد.العهد

الجماعتين.بينئفصلالئالكبرىألاختا،فأتيخفىانالتشابهبعضبوسع

فرقايصبحوألنولكنهم؟الرومانيالاحتلاليرمضونيهودهمرىوالب

الوالفيور"احمعان1يدعىعشرالاتىاحدكانولئن.الستيناتحدودفيإلافاعلة

.يسوعبشأنشيئانستنتجانلالامكانفليس15(،6:

مناصرينجليليينيكونونفقدا(،7:و6:"1)مراووودسيونأمأ

عنهم.شيئانعرفلاولكنناأنتيباس،لهيرودس

المو!صو؟

النهابنموت

ويقل"ارذلوان،شديدةلاما2يعافيانالانسانابنعلى"يجب

A31مر :.)Aاإشكولاالجدكدالعهدكتابكلسعىلفدا؟"يجبامعنىما

فيهالذيالمكاتهو،بالقيامةاستناروقد،فالصليب.اللةأبنموتلسرالاصدأء

بولس-منقرباالاكثرالابحيلى-وهوومرقس.كاملبشكلاللةنحططيتجلى
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قور)1أدئة"اجنون1عن،"الصليب"عثرةعنبتقريريدليأنايضا،هوشاء،

2(.23-ه:ا

ب!هلحأههما

ايسوع،1اكتشافإلىطريقابصفتهبرمتهمرقسأنجيلنقرأأنبوسعنا

الاببوسعصكانالهويةشهذه(.ا:ا)العنوانبهوإلاعتراف"اللهابنالمسي!،

إزأءإلا،انسانلسانعلىتعلنلمالتجلئ(-وفيالعماذ)فييكشفهاأنوحده

(.مساراتا4رقمالنصراجع93؟:15،المئة)قائدالصليبعلىالمعلقيسوع

معت،الكلمةم!تبكلأنسانابصفتهيسوعقدمقدقبل،من،مرقسوكان

هو؟11امن1السؤالفعلى.السريلفهمحيراانسانا:ولكن،وحدودهالبشريالوأقع

به.التقواالذينيقترحهاالىالاجاباتكلناقصةأوخاطئةتصبح

الم!فيثاللىال!م

المعئهووهذاحفا.عرفناهقدلنكونالمسيحأنهنقولان،إذن،يكفىلا

يتلقونالمعافونفالمرضىالمشيحاني".السر11،مرقسلدى،يدعىمايتضمنهالذي

البشريالوضعيبدلسوفساحرالمسيحانإليهميخيلقدإذاصصت،باالأمر

يسوخفيرأىالذيبطرسوحئالح...(.43:736؟4:5؟44-د:)1

بانتصلرالمدعىذاكليسفيسوع03(:)8:بالسكوتامراتلقى،شخحالمسيح

الشاطينوحئA(.:)33-31ألامهعنألاولبالإنباءيقوملذابه،يحلم

الصمتعليهميفرضتلاميذ-ليسوا-وهميسوعهومنيعرفونالذين

بشىءيخبرواألاويوحناويعقوببطرسعلىكانالتجلى،وبعد24-34(.:)1

الاثناء،تلكوفي9(.)9:"الامواتبينمنالانسانابنقاممئإلا11رأوهمما

عىاصرف...ابتياأبا،اا:المتضاياتةولصلاتهيسوعلترأخشهوداسيكونون

36(.:1)4"الكأسهذه
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لح!قنفا

الحقيقية.هويتهعنالنقابيسوعكشفالسنهدريم،أمامالمحاكمةفي

بشكلمؤكدايسوعاجابا،؟االمبارك)اللة(أبنأنت"أ:الكهنةعظيمسؤالفعلى

ملت،قديسوعرؤيةلدى،المئةقائدبوسعوسيكون(.آ1:2)4هو"أنا11:احتفالي

،يسوعهومنيعرفاحدفلا(.اعلاهراجع93؟:01)"اللهابنأنهاحقا1:يعلنأن

مقلوبا:الافتتاحىالسؤاليصبحوهكذا.الصليباقدامعندإلاادلة،هومنولا

اللة.أبنذأتههوالمصلوبوأنما:؟يصلبأنأدئةابنعلىيجبلماذأ:السؤالفليس

كلعن،نهائىبشكل،نتخلىلكيضرورياالصليباصبحوهكذا

واذا.اعداءهيغلبومسيحا،القوةفيينتصرإلهانريدكأنادفه:عنالخاطئةصورنا

الموتمعئيحولانه.ضحيةاصبحلانهأولافذلك،بيسوعانتصرقداللةكان

لأنالظاهر،فياقلهلها،نظيرلاجدةهىتلك.الحياةمنهويخرجله،يخضعحين

منذكله،أدثةنحططمعوفاقعلىهوالمسي!صليبأنيبينبرمتهالجديدالعهد

الاسقارمنالعديدةالمراجحمعئايضاهنامن"يجب".م!ئهووهذأ:البدأيات

(.للمناقشةسؤال3،ملف)أنطر:المقدسة

لى!للمناقلثدةا

نغعلمسنيعو؟نغافينغلى

يثعىي؟ثلىمد!عبقا

33-4؟(،:01)الثالثالانباءزلأسيما،بالآلامالثلاثةالانباءاتأن

.للآلامملخصاأصلا،لنا،وكأنمسبقا:معروفشئءكلبأنالانيأاعتعطى

تلاميذهوان،يضربسوفبانهيعلمنالجتسمانية،إلىيسوعيذهبفحين
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ويتساءل27-28(.:أ)4الجليلفيموعدأمسبقايعطيهمولكنهسيتبددون،

يبقىهلو؟عبورهمنلابدسئزمنسوىالآلامتكونهلا:المعاصرالقارئ

حقا؟انسانهوهل:وبالاخصبعد؟حرأيسوع

ذلرنبكثير.الاحداثأعقابفيالاناجيل،إنشاءمنمتأتعالانصبالاهذا

شئء،كلوقبلكلها،لحياتهمعئ،متوقعغيربشكل،اعطتيسوعقيامةان

وهكذا.عثرة.ممثابةأولايعتبركأنماخلاصينبوعإلىمحولة،الصليبعلىلموته

سبيلعلىها،رويتألىالطريقةوعلى،يسوعحياةعلىالقيامةنورانعكس

.الموتعلىلانتصارهأستباقابصفتهامعحزأته،المثال

مةالقيا4!المأااكلاال!ةا!انبا

بروايةفقط،منهاجزءفي،الآلامإنباءأتكتبتهاالىالصيغةتأترت

تنتهىبانيتوقعأن،العلنيةبرسالتهقيامهلدى،يسوعبوسعفكان.الاحداث

12-13(.)9:المعمذانويوحناالانبياءحياةمثألعلى،مأساويبشكلحياته

)26:ارمياصتمستقاة31()9:الناش"أيديإلىاسيسلم1صيغةبأنمخفىولا

41،rt).

قلبفيحاضرأكونهمنبالرغم،استبعادهينبغىفلا،بالقيامةألانباءاما

(.3-ه:ا5اقور،المثالسبيل)علىالايمانيةالمناداةجوهروفيالمسيحى،الأيمان

،الموتإزاء،قوةوبكليؤكدانبالمزامير،تضبع،مؤمنيهوديبوسعكانفلقد

القبرروايات!تأتيلا"الثالثأليوم11وصيغة.جأنبهإلىأدئةبتدخلقناعته

ا-62:هوشعمنمستخرجةيهوديةعبارةهىانماتاريخا؟تحددولا،الفارغ

عنللإعلانولاسيما،لمؤمنيهاللةخلاصرعنللإعلانتستخدم4(،22:)وتك

الصديقين.قيامة
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ثقانانليماا؟ي!ه

صيدأبيتاعمىومشهد'(lأ-)6:الناصرةمشهديكشف

22-26(:،)Aشيء.كليفعاطانيسشطيعلامخدوديسوعكل!مرقسر،لدى

آخروقتيعرفأحدلاأنيسوعيؤكد،الهيكلخرابعنالخطابوفي

هذأومثل32(،:1)3ا!وحدهالآبطإلا،ألابولا،الملائكة11،،الازمنة

اخترعود!قدالمسيحيونيكونانيمكنلا،بالجهلالاعترانط

الصانماذتيالأليمالواقعمنشيئاوالقيامةبألآلأمالإنباءاتتترعلا

34؟:)15ا؟اتركتنيلماذأإلهي،إلهي11:المنازعيسوعلصرخةالعميقالانساني

جميعا،لنادعوة،العكسعلىهي،المفارقاتوهذه4(.رقمالنصاعلاد:راجع

مرقسمخ!!كما،يسوعشخصرسرفهمإلى،النافعالتوتر!!بشىءالشعورمع

نجضريكا*اقمبعمتيسينبعثتسام:الآلامروايةعبرولأسيما،تقديمهفي

ومحتقر.ومحدودضجيف

لنمطاآ

مرقيىالقدييىبحيبالالا"

المفيد!مرف!،انجيلصالثانيالقسمعنجيدذفكرةلناتكونل!ي

متطعين:قرأءةجدا

52(:27.1-)8:بالآلامالثلاتةالإنباءاتمقطع-

مع.مرةكلفيتا،ميذدفع!!وردوديسوعمواقفتسجيلالمم!تست

الولدشفاءلروايةنبيهةقراءدومخب.أرقمالنص!فيالمعروضالطرحاستلهام

مرقسلاسلوبالفريدأبعالصاأتعكسطكونهاا-92(،4)9:ا!رعباا!حمابطا

الثلاثةالمشاهدبينتجمعالتيالروابطعنالبحثأيضايمبركما.ولاهوته
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4(،35-ه:1)0ويوحنايعقوبطلبا؟(،ا-7:ا.)الغنيالرجلا،خيرة:

.2رقمالنيسمراجعةمع46-52(؟:01)أريحاأعمى

برمته.مرقسانجيكوخلاصةقمةأنها8(::1-6ا:1)4القيامة/الآلامرواية-

.4رقمالنصانظر

يتبنا

"الديداد

!ر!ر

مسيحىكتابعنوأنهوذلكرسولا"،عشرالافنيتعليماو"عقيدة

عامواكتضفسوريا،فيا،ول،القرننهايةحدودفيبأليونانيةكتبصغير

ومئ2.ا-035:تث)راجعالطريقيزبشأنمناشدةعلىيحتويانه18830

إليكم.الخدماتبشأدتوقوانينوألافخارستيا،للعماذرتبةمع(،713-41:

1)الأفخارستياعنمعروفةرتبةأقدم!!مقتطانات 0 - a).

هكذا:اشكروابالافخارستيا،يتعلقماافي9101:

أو،:الكأسعلئ2.

عرفتناهاوالحط،المقدسةخادمكداودكرمةاجلمنابأنا،يا،انحمدك1

!11أ،جيالمدىألمجدلك-خادمكبيسوع

الم!سسور:الخبزعلىثموصت3.

خلدمكبيسوععرفتنالهمااللتينوالمعرفةالحياةاجلصت،اباناياانحمدك،1

الاجبل!مدىالمجداطث-

نمتوجمعالجبالعلىاولاتناتروقدالمكسور،الخبزهذاان"كما40

لأنمنكوتك!فيا،رضأقاصئمنكنيستكلتجيمهكذاواحدأ،ليصبح

اإإألاجيالمدى،المسيحبيسوع،والقوةألمجداس!
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هكذا:اشكروا)بالظول(لثبعتمقدتكونواان*وبعد

فييسكنجعلتهالذيالمقدساسمكأجلمن،القدوسأبانايا،كمدك

خادمثبيسوععرفتنابهأألىوالخلودوالايمانالمعرفةاجلومنفلوبنا،

ألاجيال!مدىالمجدلك-

أجلمنالمسكونةخلاقتالذي،القدرةالكلىالسيدأيها،أنتأنث11

امايحمدوك؟لكئ،بالقرحوالشرأبالطعامالبشرومنحتاحمك،مجد

بيسوعألابديةوبالحياة،روحي!توشرأببطعامعليناأنعمتفلقدنحن،

خادمك.

الاجياك!مدىالمجدلك-قوىلانكنحمدكشىء،ككوفوق11

فيكاملةوتجعلهاشركلمنتحفظهاكىكنيستك،الربايهااذكر،11

ملكوتكفيقدستهاالتيالكنيسةهذهألاربعالرياحمنإجمع.حيك

!الاجيالمدىوألمجدالقوةاكلانلها،اعددتهالذي

سا!مارانا!التوبةدإود!لإلهأوشعنا-!لمالعاهذأوليزتنعمتلثالتأت1

11إآمين(.تعال)ربنا

شاءوا*.ماقدويحدرنكالانبياءتع11

...

vv
http://kotob.has.it



؟ع.:ةع+:-:كا-.لمصعلر!صع.يرىعأ.،.!لمصع.صع..-،.+زرصع2-!ة؟لم-.-،7.؟،-ىعصعنمنمصع.1...:،.لم،.-7.ع1..-00.ض د..-.--لا،-.بر-...6-.....لالم-.،.-/؟!م!-ؤ-ض!؟قي7.?-،.*!!لم/،لم.-)لا--03،07بر7-+...-خس

-..-ع3.7.ع...!-بر-7-000.لم.لم.-7-+--.2عا..07..ا.0-.-..-!-..ر"-".لم.لمصعصعصع.ى..ع--.،.ع،لم.،.-ء.ء-ع-؟--.لم..!....-عصعء..

..سء.لا.-.-..!0001-.لم--2..بر-ير1ا3كنه!1ئ-تخا/2..لمبر--.+لم2.32ع-3-.نر-حيما....:..اإ.لمبم:".4،-لمبر7-!في.."..فى.-)،كا.-.-.....--

7ع3لا-.7.!ملأإ.في..،ة..-.ع.7"ول..-.2-.--..،!لم..-.-...رلملمة!.،؟-.-.لأ-*بهيآلم.لم-3+-...-لى-،.-.71-ع..3..!-، ..03ة03002،3-..-.!.:.-.....-:ظلأ.!ء--ى...،ة..".ة-----...لا..الا7-،.لم.،لم..+.-؟ء...ق:.--..7-عع.ا..-..س77--سلا.لالا.لم...-لى-...

.3+077!+لى....+،.ع.،.،.لا.-3صع.،صع...صع-.لملم(0034.2صعىع...عصعاعصعفي-.إ.3صعلمصعاعصع-3-..-لى+.!..ني...ننعلأفيرر--لأ!2صع:لمجصع7ءصعلآ-8ا..لأ.-..7؟---.لم.صع..

--اء!لم!..م-.-.ير-ء.س.7لم.3!:ةم..؟.-..3لأش+لم،-.-.-...،.*يم..7ثنم!ء!-،+جمير/.!خلىأ.2-.ة7--!ظ3.:؟ء3،-..!ع--...!س!قبم!-*لا-..-ة.(لم..!7لم.

ا-0007-7.صع7لا-...ى7--ع--اىع-صعهصعين....،.،.!..-."..!.3..-...!لأصعصعةلجيجمىع،صع.:لم3...؟.صع3لأفي؟برصعىع:صعيبغعلم!لم.بر..-أ"بر...نر،..-ىع..؟:...س.أء.+-نم؟.!...+..سبربر-ع،".،-..،--.3...س0......صعصع:.+:ع.-.!صع-صع-.-صع3..عاعب..س.-...نمصعكأصع،بم-.-.،+

...--ا.-!.-....-..صبر"+:إ-.خ/.-:..ءلم..ء..-.لمء،لم-لا!-،..7.-خفيا."-:-ع.-أ--لأ/إ.،س،،.للا-:7لمني-ع.-اعلملم..2.!.-..،-،".!تي،بخ!!كهمبخا؟؟.ؤ*نم.ء:-.خ.م.لمو3ة.!لأ.؟...+..!.مإ،اخإ.!،.-،./عقإخ.!.ءلا/.-س+-،اس.-./لم.ر.نر"ع..-،!!2.--بسمر!ا،..:!.7هـ؟إع.-.ا00.؟.-...:.-

-..-ء03--1.300107خكا.-...ى-ء7..-.-.-،..--....بم،7"-..37..-ا.:.-.-.-."..-...-.لم.-+.لمد.!..ج.ا،بمش.،---.،،.....ء"..ى07-ا-ع.ع-:لبن.7ع"ي!-لهـ-س..ء-....،..

...ع207،ع.......؟-..03و.2:لاعلم..-،..قي3،.لم.؟.....!"

لا،لم،؟ء؟صعإ.ا-ع-ع...--...،-كا.لا!----:-.كا3.-لمع-اعلاير..03إ..صعصعع....-ا-.،"-..-اع--.ء7.ةلم-ءلم.7

لأ-.ش؟:.؟3حمم"-..،....7لم...لم،.....-.-.-،لم...2-.-..؟..ء3،س-لا-.4-7ع07،

:02ك!لم:-07-تمه!2.+-.،

1/002،لم.*ء-.لم-..-.لا--س!

-007..،--؟--.*.+-ج.لملمإ..لإلم..-+--7--ا--صتلم؟-..:....،-.-.-..-..7.لا...!....".ع.+خدض--بما.-3؟بر*ى-.-.-.-؟....-32-.ع07.--نم.!--في..-...ءجم. .--،*-.2-أ...:02-"4:.......-..-.لمصعاع.9-.صعلم....صع....كا-!ء-صع.-.خ،.-.....4صع.ىجماعنعلا؟".

--.س..اع-دلا!بىكأ..-..!....ء..لى.7:.لآ-"صعلم..-.-.4.،*،--.:3007-!صعجصعصع.
000000،3ء.-.:-.لغ!يو../ا:-.لا.:.-إينلمب..،ير!ل!--.،+،.،!.-،-

+ء..3س،ء....7---03\7.ث.ء..-.....-.-ع...لا02لا-؟إ.،!!..-.--ش.007-،.-----:..،:..01-7

.0001-010003---..--ةت.ا--ع،.!303---بر-..3--.-.خء-7نرةعع.:..-ا.....إ-؟-؟..

-،....س..ىع.لى-.+3..،ض2.،-.-،؟9.!3:ني،،ءصع+ءنم.؟قى..-نم!لم...د-.لىإ.3.بم2.7لاء--.لآفيصعأعا-عع+".7.3ءسفيصااءةلم.40أ!لألألم،*لأ:ا.فى

-.-ى...بر4.س-..+-...لا...

.-ء...:ةس،....صع.لأاع؟.--اكللم-،--يم--.صعلأ+..-صع،...-صع-ء-.،لا---./7لا،ء

.-كا.2:لألم.إ.لاكا:.:7.د--...7-.-.+....-.،ع...-ء*

..-د-7-.بم-.لم.--..-!ت..بيم..الم+.،-2ةبر.--+.ج7ماكا،.+،4ع.،.ا-.-".:لم+...-

+..-.!.07-ء-....--صع،.!.كا.-4...-..---.،+-/؟7.3-بر-:..!..-+..ء

....-*....7-..-،7-.-..،:قي-..-لا:...،..ل!-!.-.ى-.-.:.،-.-ى!نر--..ةلم074*أ-.

3-...لم-،.!ع2+003.ا.+-..،..-...لم"..!.-"كا...سس+.-3ء

-.-.4---كا.لم.ا"--...-،..افي--لم.-.!...و..-ء-..كا....لم00307 007لم7./--..،لم.ع

.،......--.-!-.-*ع...لم.-.-..7.-.2+-3.لم3لم...!،..7-لأ-..:...7.لم،،-

..-،.،33-،7،كا!مبغ...ة،-.،ة..-لا+.3.

ع*"..:ع..ء،):صعصع-.؟!"...!-*ع003-ء..3لم-علم3.!ء.--7.2لأ..او

..صعء.،7.-.-لابخ؟،.ءبر.صع!3صعلى-لمخ...--.-.....--.-:؟اعصع.-.يع--..ءع.:ى"-..- اء.7-ة!..-.،.-.-ا..-..-،.3.-..-.001،*..-..--...؟.ة،3...:.ع-.-13علاع"..-.!.لا..--7.-..لم.-س

m.لا..ع..-لا0000002+.شلأ.!!7؟،..لم..اا0..-....."..3..؟.-...ء!+آ،-..-...:ء.،ب.003.-..--:-خ77ع:-ء:."...خ-.فيا.7-..-.:!.،ع..*فيكا.جملا%.--لم...-.7..3ء.%نمع-س.3ؤ"-. Ea

!-07ءلآ...لا08ألإ.فيةى.لىالمأيملا.لإيلإ.لى:.،.!خلى.ونمزلا7.كا.7سل!.-،.لم..:.ة.ءب..-.؟..2.--س--/..--.س3؟...00..-4-!.ة..ف)07--ع.+--ع/172--

.."2:7.-لاع-.ع-.-..7.3ا..-..---..*.--..+-.- ..-...007--.-ع4.-....-ا"ة-عع07؟-..-...؟...-.:.ة.:....-7إ---:؟.:.7:برلا،-:.ع...-ا---.-بز-..7..-..ة....إ.:.خ...-.-..ب-:.7/..إ:-.--.--.7-ا-.-..7.-غ.؟

ع...؟.53س..ع،اع-..و!كا.77!--...،:،03لا..لم-..-.....-.7.-..إ،-.--ط.32+3.-كم؟؟!.---..-77..ة.عإ...-،..ع:-..*-7-.7.7.--س---ع---.--7-733.لا.7---33!3:--3000.2.،7-.3-.اع-7إ.-..-7!...لم.--70؟..-لم..-.3.7+.ء-"-ع-عا.لا،

....-!-كا..،ة..-3دا-؟.ا0لأ-..ء.،./-كا،.*2ع...--ع.لا،..".3..ع:...ا.ء..،إ-.-7:!....00001-3.--...--ء،.:ع-.!:7.-إ7.ع.ع..ع:7.لا-ع-لا.00709:.--.....غ7-.

....:لم0.3..00.-!-.0007..700.70000-..-*-..--......003007أ-000

IL،لا-.ع--!0137-0.،ءعلا،+ع .-..!/!.00077ء./2؟.-"--..لم.-:..:.--ء..ع....-ى.-...لا.:-.

!كا..ء-.3ع.لاع.-...ة-.-.001-..ع0034.3ا-7ئ،-.-.م7-.-...--.لا-.--

ء-،ى-.!-/./س!!-!ب؟"!نم.؟...لا.1إ...:..ة/0003ر،-!-../ة..لم

اع:-/-.+-ة.--.2؟:.--صع-../..--.-.*.-:-عبر-.،.،.---7-7-01-ا* ع..-لم،.

..4..خ.لم،بر"أ-..سيئ.!..؟أ-ة.+.7..2لم:/:.لم.،ا.:ة2-شة00007....-.!6--:ع.03،-..،؟.07-77ع+3+.7--.--جلأع..-.ة.-"لآول؟.+.،!..7"بر؟...!كا-..3

.،."..؟..ب3-/...-.-3..0.،.-7-،نر4:--لا.-..تقي.؟.ءإ!تجلمغ!4،.ا.لأ...:.ول.خ،إ.":س-؟-ع3.ع:ة-..-7-:77ع-----عع..-؟ج-:-بم.-.-ير؟:لآلمقي....-*بر،نر2-ع-7.3.-:نر...لا....-ح7.2-:-..-كأ.ا؟-.،بر.يربز...:..!--.ء-خ-"

لأج.،.!،.:إب..بر..،3ماإى...!،-بزإ-إب-بر.س-عع..:عسب:/في..-::-7ة-لابر..3.ع/07-كأ-.،،ع7كاعى-.--ء7-..3-.*.--.7"الإ....-ع...!.؟،ع..!(.س.:-./.

-..-ت-..؟3..ء،...س-...3؟.-.-.-ز..بز.ع.-لا*-7..ع-3.-.7.إ:---.ةة.0.بم..،-بنة-.-...بر؟ة.4قيوم-:.،--.-...:..تر7-ا.:ة--

.-!.؟؟.ا.-..-ير-..ة:لالا--في..-03.77.،-.ب...بإ.-".ة-..-.:.-أ،ع-.03.ج....ة!--.--خ-برك-3-..-..3(إت،لألأنر،ن!...لم...3خةيرى-3

.-،تفي."003..-.س..ذ.....،ا.+-07:.لإ:!-،ء--.-.ة-.--...-لا-...7بن:-..ع.ة،7-عت.ت؟..ءبر.ع:3!-إ-7.:-.--لم3ير2-ع:.ج.+؟.-برت+-إ.*ذيخيئ"بم-!نرة..-:ع..-عةل!.ةلملم...،!ش؟2لا.-.كا."...

..لا-/،"لم،-ذ....ا-..إ.ة-+بر..7000.7؟./-7.03.-..-...-إ.ا:إ..ع--7،..لمة7.-،بز:.ا.،ع......."...0..02.2-.-.،..+:ةس!-،7-.-.--،. .007!ع.عع.:.7.لم!..:!1..-.لى2!0لا..3.ةع.يع!-./.!ه!..-

-...لمع.-.---.ا..ا+،-(..ا.-.،..لم-:..+.-....-لم.خ.،نرء.د".ع.،-ع..ع....-3:...-.4-.-لأ/33!د--...*لم."؟.-.ك!ف!؟،-..../.....نى-.-س-

:،.،-:-...--.....-7.،.7.بر00907لم..صلم...0..+ء.-........:.-"03..03-ع-س.*.خ-03"لملم-.-..-73..:.ا.ص-...ا.لمكا-----؟،ة--.-ع.-.إأ.lU.7.%بزا.كا.إ-..-...!.-..:*-::7..2..+".%لم!جمملمءة

-.07--0001.3س---.--.03!-.7..ع--!...7.-فيد،.
.ا-.ىء007--...-ةترفي.إ-.37-000....لإ-..!.عإ-ا..!-.-ع.-لم.كا

.،كأ..-3.-..آ.3،ةلإ-:ءنرلملم:-لى.-.،.-لا:-7ا-!....بر..:..7-.ع..ع-.؟لم-س.--.ءنم!ف!-!.لم..*.7.-برئ!،كلم
-.لأ-.ع..+.-.2-...-.،.+لآ:.بر.-."--.،.7.-ا-ة..-::،.---.".7....-3!.س.:--.لابر..!.-..ع،!س..

،.،.خ!ص-!و-..+-.ةء..-.-...:3.ب:لا.،ا...ة،.جإ07....لاخ"؟....؟.:ا.4،ع70.:،-لم.بر-...!،!:..0.07

.2..ع...-لاء-ىل!لم.غع؟6لم-/جمدلآ-..ئصع6؟إ.:*...-،-:...ةنم...إ."ع..-بم.--صع-.صعصع..--7.7.،--.".. ،،:؟06س7--.ء...ر..لم..،.لم-.لمءوتب..س."..7-ءوت!-.ب.ب..س.3-30..شخ"..لمع2.007-.3ايم-!.."بخلأ،خ-لآس--.لم+ة

..-..-.-:.2-..لا:.....لإ.،.ض-ة+...:!،نر7-.:ة-..ؤ.لم---د-..؟-ة...-.لا..ض--ير.:،إ.ت،!..-..بر::.اج-!7كلل!فيلم:.-3:لم.بمبني-لا-.-.7ة"،س7.3---.-"-7.--ا!...-!-،لإ4*"ة-لا.ة..-.-4ا-.ع--.-نرلم4

03--.؟-ا..،.!!طصع

...!..لم،.لم.--.7لمقلمنرةا-.؟..حلالأع!7ء.

ع.أ.لا..-..3-...،-.لم....س.!*1.707ة.-:بر--.ةةلملمإ؟..؟كأ...!!.*لمننت*.ا4:".ء.0

*+!03!.-.-!لم.7عسنأ.ع+ت،ة-.،"-......ج،.!،تا!،ع-1لم0.7،.3.-ع.7.-عع-!ق:بم!ثم"3.لملميلأ.،..7-إ

-..ء.لم0001لم.-...لمء.307-ع.علم-لأ/

.-.!.007--....لمع،ء--...!ء.:-...2.-00:-.ع."-.لا.ع.-ا؟09!هفيء0...0،.!لم-.003..لأكمس

007001س-/.م.!.برلمزرعة....ء!.!بر-:.دلملأ"،-.3.-اخلم.2.قه-.-..--.---.."2ا.ة.لم..ع...ض!00،7

."..--.--.ع.،!-..-!"،س.ى.لا:.+-.نر5.-:ير/7!مأ.+ا.-ء،-:ئج.02

ء-..-لاع..-..3...ع...-س.-..لا،"---31؟...-إ.-7..

،.:-تج.المءت.ط-خمهـق!خ!.ء...،.لم3--ت3:73"ص-ثهـ...+-"ىة7لم...ا--.لم.ع..!-ع!كؤ؟.؟لم!.....-.اة؟+ير.:"ة.-.....

073-،-0000،00707-....2-:---كا.،،.:!كركا-.*سلا.--.تملم!،.*

.بر.7ع03-3عع-.بزىصعصع؟س+.بر.7،ةنجبم.---.+عاع3.-:--.عء00007-لم.:..00.7ع---

!-.ع3:003..7--:!.0.-7ةة37ةة-.---،ة:9لأ3"-،---:*--.747..---ة...-.ع7.07.ع-..7لا-.7.عع.-ع-..ع---.7:ع.3.ع.--ج...-.0:2لم!.؟ء.-.-.-.--"م..،-...-:---.-لالي.!.

-..ع-عنرلا00303لىع!-هـء...ة...لم7..00-7-.-:-.-.003ع.خ؟:لا-!..،حلا.-3،-00-صعصعصع..،.

،.----+!3.نر..--.،.ع.-+لا.7-.لا،*3*لم33..ةة..بر.لى...ء...:-لم...-..-.إ/.،.ع.".،.!عع.-003.إع.23--ع.../..-..3.س-!عانجبملا...ةلأ..،-رز..-.":.ورظ-:.-..ع......ا!.-.....-كاع7---،بز.-..0.2. ع..-خ..+--.--+.+عع-،...كا-..:..!..-. ..*...؟،--صعصعفي.عء...-.....-.-،.."/.

د3.ةة-"-:-..---لأ!"-س*7--،77--7007لى.،--.-3-!،كا..-؟-،،-" ./---.ةل!كأشنولول.لا!أ!ا/-؟،!!ث!،في.-سولم--..لم.."..7-.-7-/:.عبرر--7"-.ع-.030077...-ة.ع-ة.00027-ء،...-.-4.../--7في-.-لإ3!آ!.-.-لم-ء-كا:ة.ؤخ:ة.،.كا.،:ب.-.!-لم...ا-.....

...صع..?+-..3.*...ا.:-....أ-صع-إ-..كأ،3..:لا.ع......0.7!لا+

..ء-ى.+ء،تء.7ى..1-

.-...خلمء:-سل!+...1./0-.007و،.:-لا.!-

-.002"3ة..70373-.3:...*-جمخيم-لم.،-.-ء-لا.---!.-.،

.-خ!آ.-37-.-..-ة!،لا.؟ط!غ.2"-../ة0.2!.-2--:ى.ع--:/3ع73ع-03.-ص-.ة؟....--..3-لجدييلىع...7

،ة.:.ع...003-ض.-.....ض....،..لا.3-70100:..-.-.،-.7-00--.لا.--.تلم..!ء+.،-ثب!ل!-لم.2!...-.:---.-

.---.......7ع-3-.300-.-...ع،..لإلصع..بر-.2ع....،لم3.-الا:.-..،صعضبخم...ء-

يتعفنض!ط،...طف-بر.س+-،تبخيت،تفهـلأمبس!عخىكلحص-ا.-.00،1"-وا،.-.إ../لا.-....

2؟:---شء..نن...؟س.ى-ة.-"3،.7-.0-بئم..---ءلم-ءإ-.ع....لا....-:..-..-.ءض.ص.077ة7.7-30.ع3،-.؟.3"؟.....--.-إ-..-2للأبز7.،.ة+.-/نجلأ-لينحمهلمكا.-3-.-.........كأ7

؟.!ص!7:!:ع.!،بر+ع!.ى-!!،.ت-7(ءع.ب!..-"..-.-.إفي!.7،-:-..ا77::ةج!عة.،،...0203.2
-.،نر--7..ة-.ع.س..--إ3-../-.-7كا./.ع-3/-..-7؟*ب!...-!.خ.ع.ةةءع...-.ذ-.ي..لمت!قيءلم..2،.03

.*عنى---002،ة7ع.ع.إ-3..ة3-.-.ع.-.377.:03،-ةبر0،3"عة-3-نجخإ.--3لم،..رشي!+-!!.-007و-

-ل!:ء:-+ىع-:.صع-اء....-؟.ع*.7-ى-.7..0--7ة....3فيصعلى.-....صعةس:-.:...-.-.--.-..صع/--...

.:!---نمت-...!ب.ء،.؟+..-بم.-+ىقيدةفى.":ط!..لأت.-:-.-.لاكا.عع+0003-.ع.-!-.خإشني!لم!ألا-2ء.:.س".!أ.نئ؟بر.؟.4.-)وع-س....-.-.لم7-.،،:.ع.كا3-."-لم!!ممهبم.!لأؤ..4-.+.

!؟كم.عءعاس7-.--....س.الم.-علم".نن!-2....-....77ع.ع2لا..!.ي!-01-:ع....-ء.ء."خ.!....ع.،لم..---73-.+.ا.-3.بر.ء...

؟:....-،.--..كا. صعا،..-...7.ض...*+.-.:+-لاصع.----..لم.....لم..س7..-+ن-.."،+.-!ةخءعلم.....*-.-ى-؟

.:طؤنميم!...-كل!؟--..ج!مض.-ط-س--:-3-.-."-؟ة،:ط..7إ.......لم..-*.:3..بر-.7:أ.؟..-مةع-.-37ء2-..03ذ..ع7

...-.ة-7عص.س-كا..-70.7..ع3و.*-لا.رل2لا.

ب:ش.ص..07".؟آ!لإ+-!..-ء.."--.-.ء.-..-+-،.+

+ءعكأ..3..--+--+....ؤ:.،.-.....-إ-.-.-،-و:-.-لى.4.لأ+علآ.

سلم...-3.ء-إ...-.كا--..9-/.0..-لم،7--.س*،ءة-...كا--ع،ا.خ....،؟"--.2:.

--عنر.،3-.ي-"عبهيي!4يم،-7!-!..--لم--لا+؟.:+2-:،.طلا:007---...ير.بر.:....

.-..بر(ش.3.-.كا"-:4لصع..،3--ة.ء"-.:..7-+في+لم.:-..ةظخ-صعة+ضص....-.،الم.-لم..:-كأ--لا4ع-..+لملم؟+..،.003

..0037*!ق؟كأ..+؟لمء.ءلا.يملم+لإ:بر5.-!...لم.---خ؟7ىاعص!ة.فى..:ع3.ص،..ع..2..في،.بر..-ش،+فئ"-عة.ت-

ي!07،01ة....-..عس..ع!:،عىلم:-بلم-..---00007-طل!

3عسلم!ع.-.!لم.3.،0:.عع...ى7كا-.-07--جمه-..ع....7)ء.--:.--ع.-كا-7

ع.كا.-.-.س(-؟..خمتر+.-5!-ع-ع.ع--س007--.-،.نربن؟+؟ش-إ3،..بم؟*:*،..

.-..ؤة+.:..--ع..-س.!،.لا0:3.ةلاءع.،..ى-؟--ألىلم-.!..-،.-:.---/*.-،..ب..7ة:ة!قيعذ!.آ.نر -.ص.كا..لام...عبم.9-صع---.-.-ء01+بر...-ا.نملاصع..+ع:.س-+".2لم-..3.

3كا..:؟لأ"--!لأخ.-ء،.،لم..-.-....--ا.-.-.-.-تتي!.*،.

-ع....ة.-...--ة-1،3"6ة.ةتجه!فى-.ةلأبئعفي...-007

.!،ثه!ؤ:3/س-..7-؟7-.اةلا).!لىبر.-:-..ع،-؟-..3،.فيؤنخه!-.-.إ---300773.--ا.:.07.3؟7

.-..س3+01كاا!---،.-ع7.عع03..300ع.7..-بر--..ع-"-،لم.-7%3-ا.:لم--7:.،ع4:2؟.صإ.بر0ع.-ذير.-..بر.إ.بر-.77،

لم7س.007703لم--ء-."..م..-،ء!..:.لا!ع،-

07.س-7--..7.إ.:.-.:س؟...00341علأ.03لى!.-بر-،ع"!سبر1،،.30/..-7-ع-كا،.+
.--.7-ع03-7-733--ة-.72-7.ةع.،:..-إ..0..03..-..---7ة.؟لى.لا!-.ع-!بم..لمع-بر!م!.لمع.....02-...-.تر-.:.ببملج!!

ء...-.،:لا.خ-ص3-ء.700077ع.-بر.-.ة..ء-2لا...ع...ةع...--ع!.لم"-.-ج..--سب3...كأفيضة..:.-.....7...-.-.--.-!.--.7في:!:.ا07..عع.لم....ع!،ع!-..لم-..7.؟.7-!--.أ!م.-.:.-.73-.لم.!بهع.!.3-كله.إ.

،-".كئ!..،.لم..س،أ.ئلم.-ة!.+-.+.!ا!!--لا-،ا.-.-في،،ع.--.-7-.-3ت-.--ا!..أع-إ7.-..-نم-ض.7في.--..-...الم؟.لم؟.-!..،كا!لأنم-!.-..-لم-.-:/.-لا7--..لأطة-ا .7،!..،...:..+37....-بر.7ع.،.-...+.-2إ-:.1،...-..+.،:7-.ابملآ..-.33.-"-ير،.بم.لم!.

-..-2س--ع-..،..ع--:)...تلم.،ولفىببئ..لا.لملم......--لم!،ء-.لا.لم.7-لأ

ء...بر3-.-ع..،-.-+.لا-.سةة3-إ9.ا:ا"صع.ع--ى....3..صع-.صعيمانمنن..-صعصعلإصعصع.صع.-.7%-.ةول!صع.--*.،..لم..صع..:ب-..،عجمصع،،7--03-..--ىعىع،بر!تماع7ءعصع+3..كاصع-.!-

.ع/..-.--.3..-لا.لىة.-خا.ى،...-..3..ا!.++لم.،:بركلحل/ةلم-،-.7لم-.----...3،سء!اإ.،+كأ--...

.--ا"..-ع.-!37-03:لي:..كل!!ء،..-..للزز-جظءورمم!+"/-،--"ء..02،.ع. 039!...+..-...؟إجد!.2+لا:3+.-ى!.نم.،لا......!2-.،-:.-.ء....ح7-لم.-،،كألم--!..؟.+..-0،2جير.-ء...-.؟3ع .+ر2لا.307ع:لم...7.----3--....-..ء"لم....-7..؟.-.-لي!؟،لما777-.-*...--لا--3/-3أ:..-يرممم-.
-س..-.ا.....ء.-لا-،ء.لا-.-لاع--..ع--بم:-.7.خ!.وت.+.ا!جيئع،..ا-:..-،-2-7..-.7س--!،يه!!..عت.ت!،--.3.-لما..-لا:.ا."..سب!ا،+ء

-لما7!لملحهـلأدثبما.ؤا.--.!..-+.لم77::يم."!ء!إ-!ةلمة

2كأصا0::.:+-:-صع.-يزة/.-.،.--ع!لىءصعصع.بزبر..

لك!إلإآنه!كلأجممجمه!قئأنرنيةإب3س:ة!؟.."ا.-.لأشبر.نربمة،3!،3ع

برعاعحصع.لملمءلا.ىع..نم-؟ببملمنم؟؟،نجبمىع،.،ضعصع!إصع.،..صعنج!اعلمصعنر..صعلأ:لمصع

--!.يرىع-،صعصعصعبهصع-!-،نعصعصع

؟.--لاكصيمغعصعلألانذغ؟%3صع.بر*ء-صع2!لأ.بز-صع.

د،.صع.!صعصعة:..ثمصع.-اء.-+ىعهصع-كأ.خ،--.بر/؟لملم!"7يمصع:،ع-

صع،-.-؟،صع-صع-:.-صعىعلا

لمج7:3آ!ه!!-...%؟-!--خ-3-يز.ة:..!!-

...-!03-0.ع/لا،.3.ءخ..:7.

،-+ة---:..:..،-،ع..-:...ج...،!كأ00707تع!.ر.س.

..بر.-!...،-.كاأع-.إ-.ع-ع..ص.ءكا/.

ىع
http://kotob.has.it



ا!:3

نجللىلىا

مت!الق!يلللىبحللب

ل4القس!ا!ا

لحثوىا-

ممىنجيل1:مقدمة.

:نصوص.
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لأ،لمعام1بعدديةليهو1لفف!ة:الجديدالعهدبيئة.

ت1لسمو1تملكو:عالموضو.

لكتب*1تتمفى1يجب!ىفى:للمناقشةسؤال.

متىبهاينفرد1هثال:للقرأءة.

!أ1لا-6:9)نافيول1:ةصلا.

8 N

M

M

9"

9 t

لا9
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رنت

متىانجيلى

ي!هدلا!لاماللم!مميثيينهكدا!

يسوعلأعماليومياتاو،الاحدأثموقعمنتقريرأمئانجيلليس

نرى،المثالسبيلفعلى.الشكلهذايكونلاكىجيدامبىفهو؟وحركاته

الفصلىفيامثالمجموعةوضعاو9؟و8الفصلينفيعجائبعشرجمعقدالمؤلف

بالنححبةكان،مايقاسمانشاءمؤلفنظمهاكرأزةهوألانجيلهذأانذلك.13

منذ،يسوعوجودنسيجتؤلفوواياتجهة،من،يتضمنفهو.سارةبشرىله،

)5-7؟خطاباتخمسة،أخرىجهةمن،يتضمنكما؟وقيامتهموتهوحئولادته

الجمع.إلىأوالتلاميذإلىتوجيهاتمجموعةوكأنهاتبدو24-25(؟أA؟ا3

نسميهاالىالمقدسةألاسفارمعألفيهوديبقلمالانجيلهذأكمب

تضربواقراءإلىذأته،الوقتفي،يتوجهبانهالافترأضيتيحماوهذا.القدمالعهد

يكوننصهمجملويكادبالانبياء،بوضوحيستشهدأنه:المقدسةبالاسفارأيضاهم

صيغةوردتوفيه.يهوديةممارساتوإلىأسرائيلتاريخإلىبتلميحاتمرصعا

.مره12"الكتبتتمالكى1

لفما!لةظه

الناصرةمنيسوع:ينأمرعلىاليهوديةالديانةمنالآتينلقرأئهميبيؤكد

الىالتصورأتعنتمامايختلفولكنه،كثيرةأجيالمنذالمنتيأرالمسيححقاهو

كبيرين:محورينإلىانجيلهتجزئةيتيحماوهذاأليهود.لدىكانت

81
http://kotob.has.it



(1)متعاانجيل30

(02:-16ا:1)المنتظرالمسي!حقاهويصوع:ألاولألمحور-

2(.210-28::ا)6المنتظربخلاف!لبر،المسيحهويسوخ:الثانيالمحور-

والسلطاتيسوعبينالتدريجئألانفصاليبرزألانجيللهذامخطصاهوذأ

لأبور،ماركيراتد.)منضورأتلوزي!اولرأقترحهالمخططوهذأ؟اجهوديةا

:(6991وفيدي!،

الأممجليلىبأتجاهداود،مدينةلحم،بيتمن22(::ا-4:)1ألافتتاح.

المعارضاتااوبماط!اداةابداية:(Y.:2311-:)4الأولالقسم.

بدايةالمتصاعد؟اسرائياسلطاتعداء2(:0:-116:)12الثانيالقسم.

اضلاميداجماعة.ى

1:1r%)الثالثالقسم. 4 2: 0-'f):الجماعةحياة

يترثيسوعأسرأئيل؟معالحساباتتصفية4(:آ2:-دا:21)الرأبعالقسم.

للدينونةجماعتهويعدالهيك!

والقيامةوالموتالآ،م2(:0:-28ا:)26:الخامسالقسم.

الطفولةانجيلى

r(1'أ:18-2:)متى

:.يتغافذفيذاكخةآكوثةئثهفىبش!2لفتثئثديدبثث!ثثفتثئانخذل.........يةتتلى

مت:روايةذلكتلي9.اليهينتصوالملوكالآباءتاريخةكك:أتتنب

:ذكريات،الاولىبالدرجة،اية9اللأهذهليست.الطةولةانجيلروايةهيآخر،ذوع

لإهلإنجيهمةلإل!هي؟إنجهايب!بو!،طمولبةببئ!أيا

82
http://kotob.has.it



(1)متطانجيل30

بةمخط1فههزيم!نتل!كافى:1ثهكذ1لمسيح،يسوخهيلاذ"1\فا

خلا!ويوسفىفىو91.لقدئى1لروح1ف!طملأهن1فىقب!صو"جدت،يوسف

!رآئطلقهاأفىعلىكغزم1فرظ،يشهز!أفىيئردهفلمبا!،،

يوسففيله:وقاللحلم1ليلربئ1هلاكفى1ءىترحىذلثلؤىوط.

منهوثلانصوصنلذي1فمافىبيتلث.إفىإتكصمريمبامرتأليأفىتيصسنهلا1ود،!لنصد

منتهئنيئنر"لذي1هولأنه،يسوعفسصقصهإسا1\وستلذلقدل!،1لرؤح1

لعذر1ء1إطها13لني:1رردعلىلربئ1قافىمايتتغكلة1هذكافىو022خطيمالاهم

فعلبو!،1منيوسففلمأ!!؟2ه!؟أللة*أيلؤئيلعظئسمؤنهإط"فتتذمخمل

إفوتدتيحتىيعيرفها61نهعلى65يته،إفىباموإتهلألىلربئ1هلاكأهرهكما

.يسوعفسظه

جموس1إذهرودس،1لميكإولمفييهودية،1طمبيتفييسوعلذرنظو21

لينجمهأفيرفق!و"د؟لذي1ي!هود1قيكأين1:وقلو12لمسرقمنشليم\ور1قيمامو

معهتتف!طر1وإفطر!بئهروودل!،1لملكفي"1بلخثلظ2*.فىلنسجدفجث1لمشرق،

يولدأين1ستخبزهموكئهملمسب1وكتة1لكهنة"فخمح!عظطءكلفا.1ورشيم

ثكتب:بى11فى1وجيصفقدثيهوديآ،1طمبيتفيله:61فقالو1لمسيح.

ذ\يهوصص\!،لحميتص؟أنتؤ

ذ\يهولإولتوأصغرل!ست

1لىلو1يخرجففنلث

".ئيل1إسرشىيرعىلذي1

"ثغلنجم.1ظهزصوقتأيفيمنهمسرآومخفقلجول!1!فذعاهروودل!

رتجدتحوه1ثبماذديقذمجثآلطفل1عن1فيمحثو1أذهووقفى:عيت1فى1!سلهم

\لخم1وإذذهبو\.1لملثكلا؟1!عوفلظ9*.فىأسجذإلضآو1نالأذه!تثأنجرولئ

فلف01ثؤقه.!ؤقفصلطفل1ثيهلذي11لمكافىبلخ!حىيتقدفهم1لمشرقفي!1ؤهلذي9

مريم.1فهمعلطفل11أوثزلبيت11ودخلو11جدآخابرعطظثز1حولتر\لنجم1أبصزو

إليهمصجي1وثغ12مزنجآوبحؤ!ذ!ويه111هدووحظئبهم1فتحوئغ،!جدين1ثختؤ

بلادهم.1فىآخرطريقفي1فانعرثؤهرودس،\فى1جويرألألحلم1في
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:دو!لطلم1لييويصفلريث1هلاك1ءىترأفى1دفمنمربند!1ىفىو13

هروودل!يلافى1عيقك،حتى!ك1قمهوهصر1لى1هربئر1فولطف!1قخيمافغ

ثافآ59مصر.1فىيلأوقجآ1ثهلطف!"و1لأخذفظ؟"1؟يفلكهلطفل1عنسيجث

إلئ؟دثدعوهصرصفنلنئ1ل!فىعلىلربئ1!فىطيتغدل!،ه!ووولة1فى!ك

ثقت!سظص1!وكغث\سثط!هنه،1حخرولمجوس1أولدل!ه!و1ى!فلظ16

لوقت1جمسبذثك،دوفىثطسنت!إلنمنفيلا،1!1وجمغعبيتليطف!كر

:!!بب!1ورفىعلىلربئ1ظفىطفتغ!2جمول!.1هنتحعفةثذي1

أهة1لرفيشمغلثفو

لثديديخ!بئوبهصناغ

تجنيلاعلىج!تبكي!1

تتصنزىأفىإئتههصقد

*.جودلو1عن1!1لويلالفم

هع!رلييوسفطلم1فيلربئ1ملاك1ءىترحىهرودسلوثيإفىوط91

يريدىفىهصنطتثقد1ئيل،إسر1وصر1فى1هنهثو1مةولطق!ثصنهأ!1فغهفى:وظها01

أن!تالح!لكئه1.21ئيلإسر1!كأودخوص1فولطفل1كأخدثظ؟11!لطف!1!هلاك

ليإيه؟وجيصإيلا.يذهب61ن!دتليهودية،1علىدسهرو1بئهخلفص1!يخلاؤس

يتم"!يخط،ثسكنلظمرة1ئظفى"طهدينةبذو23لجلي!.1ظجة1فىفلخلأطلم،1

ظعريئئدعىإئةلأفيء:1ورفىي!ل!على

ا!جهالبآثظلة

يسوعبصصةيوسهصبشارةا-8:25:ا

لحمبيتإلمطالمجنصزيارة:ا-212:

مصصرإلىالهرب:ا-2315:
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لحمبيتأظفالمذبحةا-6:18'1:

مصرمنالعودةا-2:9:23

مكلومات

وقبلى،بالزواجالوعدمنذيبدأ،اليهوديةالشريعةبحسب،الزواج:زوجةزوج،

هن!يعى"عرف"وفعل.قأنونيطلاقبفعلإلافسخهثممنيمكنولا.المساكنة

جنسية.علاقة،المقدسالكتابفيألاحياناغلبفيكما25(،:)1

طاغية،كان.(.مق04)عاملليهودملكأروماعينتهالذممطالبهرهيرودس

ابنائه.منوثلاثةاختيهوزوتجىنسائهاحدىقتلقدوكأنوقاسيأ.حسودأ

يسوعبانالقولعلىيحمل،216:مئمنانطلاقا.م(ق)4وفاتهوتالييخ

)!(.الميلاديالتاريخقبل5او6العامحدودفي،إذنولد،قد

72:المزموروبسبب.ومنخميناستخرة"1،فارسيينكهنةالمجوسكان

ألاستتاجكان،الثلاثالهدأياخلالومنملوكأ.التقليدمنهمجعلأأ-أ.

ثلاثةأوالحياهمنحقبثلاثيمتلونانهمإليناخيلماوغالبا.ثلاثةبانهم

كلها!البشريةأي:اجناس

نجمبظهورئعقنعظيمملكولادةبانالقدمالشرقفيئعتقدكان:-الجم

،بلعامهووثى،ساحراطلقهاالىالنبؤةالقدمالعهدوينقلالسماء.فيجديد

17(.24:)عدأسرائيلفيالمشيحولادةفيهامعلنأ

بعد:فيماالمسيحيونبها)ولقبالناصرةمنيسوعتخصالصفةهذهناصريا:-

ئقصدالئنذير(و)1انازير"1كلمةعلىلعبمئأنإلا(.ه24:رسل

:6)عدالحياةلمدىاممالوقتسواءدئة،ذاتهينذرالذيالتقىألاسرأئيلىها

(.ا-ه
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اسفلآ

مئ؟-يقدمهكيف؟الخمسةالمشاهدمنكلفيالقدىمالعهدمنالمرجعاكتشفواا-

الشكل؟هذاروايتهبئولماذا

23(؟2،):))للطفلأعطيانحتلفيناسمينإلىمئاشارلماذاالأول،االمشهدفي2-

2-3(؟)2:ألمجوسسؤالعلىالشكلهذاهيرودسردلماذا،الثانيالمشهدفي3-

مصر؟ذكرعلىمنئإلحاحمعئمامنها:والعودةمصرإلىالهر!مشهديفي4-

تستنتجون؟ماذأ؟02-ا4:9خراقرأوا

ةءللقلاتلىامسا

مشروعاستمراريةعلىللتأكيدمشهد،كلترافقانها:القديمالعهدمراجعا-

القدمالعهدبينالبتةقطيعةلاانيهوديأصلمنلقراءيؤكدفمئ:اللة

ذأ!ك،عنوفضلا.الكتبتتمفيهالذيذاكهويسوعوانالجديد،والعهد

11.يخلصأدئه11أحمهي!حطالذييسوععلىلقباتضفىالمرأجعهذهمناربعةفإن

وسطنا،فيحاضراللةبانالاعترافومجردمعنا".اللة11فمعناه"نوئيل"عماأما

.الخلاصبعئفذلك

فيالعرشعلىاجاملكشكولاهناك؟الحقيقىاليهودملكهومن2-

معالمجوسامامهيجثوولا،إليهيشيرلأالنجمأنإلا،هيرودس،أورشليم

والدينية،السياسية،اليهوديةالسلطاتعداءعنمسبقايكشففمئ.هداياهم

من،قراءهيقنعانيريدانه.الصليبإلىالعداءهذايبلغوسوفبميسوعتجاه

كانوافلقديظن؟كانكمالاولكن،المسيححقاهويسوعبان،يهوديأصل

يوسف.بفضلدأودإلىينتمىيسوعوهوذاداود؟نسلمنمسيحاينتظرون

بذللث.يوحىألمجوسمشهدوهوذامسيحا-ملكابمينتظرونوكانوا

يو)راجعبيتهأهلرذله،المسيح:المفارقةهذهعلىمئيشدد.ووقيونيهود3-

قدمحينفي،الكتبتعرفكانتالىاليهوديةالسلطاتورفضته1(،1:ا
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الكتبوإلىاسرأئيلإلىبحاجةكانوالقد!امامهليسجدوابعيدكلوتنيون

سمت!،إذنهو،فيسوع.مباشرةبلادهمإلىثممنوعادوا،يسوعإلىللبلوغ

الأمم.!لككلإسرأئيا!

جديدمنيقوم3،بدور،يسوعوهوذابمالخروجتممنهالذيالبلدمصركانت4-

المرسلموسى3مسيريسوعيجدد20،2:ووفقاسرأئيا!.شعب.ممسيرة

الهربإلىاضطرفقد:المعاكسبالاتجاهولكن2(،.-أ4:9)خرمصرإلى

شعبهيقودكىالخطر،زواكبعدإلاالبلادإلىيعودولن،الملكغضبست

.ويحرره

متىودعوةالمقعد

أ-13(9:)متى

؟.اغأخيب!ئهشامتلأئمشف!ئئفةألافتتئخفغالجب!ننهفثئالخضفبةبئها.......

هنا:المختاروالنم!.شيامليتملردعمليات،الكاصفةتسكيت،شفاءات:ليسوع

مقكدشفاءبينهـما:صلةلأوكأنتبدواتايتيت9ر،جنبالىجنبا،يضم

0005متى؟د!بهلإة

لمحقعديئتونهأنال!1ف!ذ2.مدينتهإفىوجاءلبجرة1وعبرلسالينة1كبدز1

لكغفرتب!بثقللمقعد:فل1!نهم،يسوع!أىثلط.سريرعلىهلقى

1ف!رهميسوع"فعلم؟ليجدف1هذفى؟1أنفسطم:فيلكتبة1بعمق!فظفى*.خيماولك

خإ!ك،لكغفرت:يظلأفىإثسر؟فأيما5؟ق!بكمفيلسوء1فىتفكرو1ئهـذ:لقافى

بهيغفرسلطفىلارص1فيفىلإففى1إدنأفى1تعلموفلكي6؟!هشقميظل:أفى1أ
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إفىوهفىثظ،,؟يتكإفى1ذهبوسريركظحم!فمللمقعد:قلثمئانيول9

هذ\هث!ندسجع!لذي1\ثلة1وجمدو1فثوذللث،لجموع1!أتفل!8.بعته

لسلطفى.1

هتى،لهففىرلجبلة1بيتقبرر!جلاطريقهليثرأىيسوعوهفى9

ك!"هبن!ىليت،1لط!،لي1علىوين!هو01.آتبع!إ*فظ؟بخ!عهفى:فظفى

فلو\ذلك،لفريسيون1أى!فلط11وتلاهيذه.يسوع1لمإلسوظط!،1و1ث!ين

كلامهميسوعفسمح12؟*تطث!1ولف!ين1محهعلمكميثل1*ولذيلايذه:

هذههعنىفىتعحلمولفلا13.فى1لمربل،طبيبإفىبمضجنلملامع!ء1ئس:ثظل

ظطير*.1بل1!،لإلر1لأدعوجئتطث!ني؟لذبيحة1لاحآلر11!يدأ!لإل!:1

ا!هالللاثظلة

ا-8:شفاءالمقعد

مئدره:9-13

مئدعوة9:

الفريسيينوصوالمئبيتفيطعام:أأ-أ.

الرحمةبشأنيسوعاعلان:ا-213

مكلومات

مسلماتفمن:بالتجديفيسوعلاقامكافيةدوافعللكتبةكانت:تجديف-أ

الخطايا.يغفرانيقدروحدهادلةأنادراكهااليهوديةالديانة

،وحدهيسوعأسمخدمهالاناجيلفييترددالذياللقبهذأ:الانسانابن2-

رؤي!للبىكانتحيث14()7:دانيالسفرإلىيرقىانه.نفسهعنللحديث

يمثلالضخصوهذا.شاملةملوكيةاللةقلدهسريشخصر

:7)داادلةومجدهالوثنيوناضطهدهالذياسرائيارأى"،العلىقديسىاشعب1

AA
http://kotob.has.it



(1)متطانجيل

إليهسيعهدسماويامسيح"1،المسيحاليهوديالتقليدفيهوشخص24-27(.

البشر.دينونةأدفة

لذأ،الرومانيةألامبراطوريةلصالحوالضرائبالجزيةجباةأنهم:العشارون

المحتل،معيتعاونونكونهمالاتقياء،أليهودهمشهموقد.سيئةسمعتهمكانت

2لو)راجعسراقالغالبفيوهم،الوثنيينويخالطون : rا-rمئوكان.(أ

منهم.واحدأ

علىالحفاظبدافعمثلا(،)كالفريسيينألاتقياءاليهودكان:الحطأةمعالأكل

حئأو،الوثنيينمعمخالطةأيةيتجنبون،اوثانعبادةكلومحاربةايمانهمصفاء

الغذائية.القواعدوعلىالضريعةعلىالامناءغيرأليهودمع

اسفل!

لهمأناعتبرحين،إذن،يسوعأستندمفعلى؟ذووهولاالمقعدلا،يتكلملما-

؟(2)آأيمأنا

ألا،القيامةعنيعبرالذيالفعلانهوممامرأت(؟)4"اقامفعلتكرارعنابحثوا2-

معمقتسمطعامموقعهووما؟المشهدينهذينبينصلةهناكأنإليكميوحى

ألاعاجيب؟منسلسلةفيالخطأة

ايضا؟الاولىالروايةعلىالثانيةالروأيةفيالخلاصةتنطبقألا3-

ةءللقلاتلىامسا

المنتطرالمسيحبصفتهيسوعترينا8-9()مئعجائبعشرمنالسلسلةهذها-

والريأحالبحرعلىسلطةألابسظتلقىفلقداللة.ملكيفتتحجاءالذي

26-27(:،)Aالشياطينيطردأنه.الشرعلىوحئ،والعللالامراضروعلى

الخطايا.ويغفر

9A
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(1)متطانجيل30

مئ،إلىفبالنسبة!هذهالجمعصيغةغريبة8(:آ)للبشر+كهذهاسلطةا2-

هذهفصاعدأ،الآنمنذالخيأايا-،يغقرانسلطانله-والذيالانسانأبنيقتسم

لغقرانالمسيحيةالممارسةآثاراولىاحدىهناولنا.بهيؤمنونالذينمعالمهمة

38(.:2رسل؟أA:أA؟أ16:9)راجعالمسيحباسمالعماذعبرالخطايا،

الذبائحيرفضونالأنبياءيكنلم6(.6:)هو"ذبيحةلارحم!اريد311-

ناليتورجيةممأرسةايةبوسعليسبانيؤكدونكانواولكنهم،الاسرائيلية

الانجيليينبينالوحيدهوومئ.والغفرانالعدكومنألاخوة،خدمةكلتتعفى

العشار،ذاكوهو،لهفبالنسبة7.:12وفيهنالهوشع،القولهذأيوردالذي

المرضى.بشفاءأمالخطأة"11.ممخالطتهسواءاللة،رحمةعنيسوعيكشف

الجماعتينبينفرقالذيالتمزقأتربرمتهمئانجيليحملويهود:مسيحيون4-

الجديد(:العهدبيئةأدناه:)انيار07العامبعد

11(الذبيحةلا،الرحمةإ)االهيكلعبادهتجاهوتحفطهمالمسيحيينابتعاد-

الرجل)"هذاالمسيحىالعماذفيالخطايامغقرةضداليهودانتقادات-

11(.الخطأةمعيأكل)"الوثنيينمخالطةوضد"(يجدف

الزؤافيمثلى

24-43(:"11)متى

:.قفتىلتغثالأقثاذقمطشفن!نفةغشرالنالنثق!نفةفيئفتتئخفغ...ة....

:الحكماءتكلليمفيهألوفاكانوقد،دينيةقصةشك!فيهووالمث!.السمواتة

ينهيرويجكله،مكليتدرسافهـكلعلىالسامميحم!انمنهالهـدفكات9اليهـود.

؟موممه؟ج!ةي!رن
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(1)مقطانجيل30

ر!ع!جلكمث!ت1لسمو1هلكوتفث!ففى:آخرهثلاطم"2وفرب

1ظزؤلقمح1يربعده!زرععدوهبءنائمود،بال!1بينما25و.حقلهفيطيباز!عا

بيت1،بفبء!2د.11لزؤمعهظهرسنبلة،،أخرجلنبت1نمىفلط126نعرت.و

د؟،1لزؤ1جا*ه1ينفمن؟حقلكفيطيبا!،طلزرعأثمب،رتيفى:1و!لوخدمه

؟*فنجمعهنذهبأفىأفنزيدلجدم:1لهثقال"2*.ذثكلغ!1ءلأعد1أخدطم:فظفى

إفىم!ينظفى02فدعوهط1فى،1لزؤتجمعودوأنتم\لقمح1تقلعوأفىتفة*لا،:فظفى92

لا1ؤد1\لمزؤ1جمعو1:للحصادينأقوللحصد،1وقتأتى1إذحتىلحصد،1يوم

.*1ئيأهرإفىبه1ألؤوظجمعوه1لقمحوأط.ليحرقحزماه1ربطو

خردفىحبةكمتلت11لسموملكوتفثلقافى:آخرمثلاطم21وفعرب

أكبر!نتنمت1فيذكل!،1بزو!أع!غر22هي.حقلهفيع!ثزر،ج!1خذط

أكصنلا!فيفتعسعقظتي1لسطءطيو!إدحمىشجرة!رتبللبقوفى،1

أخذتلاحصرةكمعتل1تلسمو1ملكوتخلةقافى:آخرمثلاطم2وأورد

كلها*.ختمرت1حعىلديق1منمايللثلائةفيفجعلعظ1مرأة،

مثل،دوفىهنشبطميقلو!؟لأ!فى،للجموعيسوعقفىكله1"2هذ

ثني:1ورفىعلىقيلطليتم25

بالأ!فىأتكلم

1لعاا*.إشاءخقيامنذكادما1كلنو

فسرفد:1وظلوتلافيذهمنهفدنابيت.1إفىورجحلجموع1ترك26ثم

لإنساد،1إلنهولطب1لزرع1يزرعألذي:فأجبمالهم!3*.طقل11فىذؤمعل

لعدو931و1لشرير،بنو1فىلزؤ1و1لملكوت،بنوثطيب1لمزرع1ولطأ1هولحقل1"3و

أد."فكط1لملاثكة.همفىلحصادو1و1لطا،هابةهولحصد1وإباعس،هوررعهلذي1

\،نسافىإلن1؟يرسللطا:1للايةعنديكودفكذلكد!،1فيويحرقيجمح1فىلزؤ1

ملكوته،منفيخرجونهمكافة،لأثمة1وت1ثععز1مسبييخعجمعوفىملاثكته،

فىيشوفىلصديقو21؟ولأشد.1يفعمرولبكا،1ثظك،در1فىأتوفيبهمفى2؟ويقذثؤ

إ*فليسمحأذظفىفىكادفمنفيليهم.هلكوتفيىلشم!حينئذ
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(1)متطانجيل30

ا!جهالبآثظلة

الجيدوالزرعالزؤانمثل24:03-

32ا -:rالخردلحبةمثل

الخميرةمثل33:

بأمثاليسوعيتحدثلماذا34-35:

ن01الزؤمثلتفسير:36-43

مكلومات

عقللحديث*السموأت"اليهوديالتعبيرهذأمئيستعيد:السمواتملكوت-ا

نابل،حماويأدئةملكاوالملكوتأنيعىلاوهذأ.يسميهاندونمنأدئة

)مئالملكهذأمجىءعنيعلنفيسوع.لمالعاعلىيملكالسماءفيالذيألئة

2:r)عحائبه.هىالعلاماتوهذه:مجيئهعلاماتويعرض

2")باليونانيةالزؤان2- anieرمئ.الحنطةيخنقانشأنهمنرديءعشبهو112(ة

11la:الفرنسىالتعبيركانهنا zizanie!(.الشقاقزرع)أيثس!113!س

الاخيرةالدينونةعنللتعبيرألانبياءاستخدمهاصورةهو3(.)1الحماد3-

هوالحصاد9311:الآيةوفيأ-91(.4:ا4رؤ5؟:ا26مزبمأ43:)يو

11.لمالعافاية

اسفلد

زمنبشأنالقرارفيالحقيرجعمنإلىالزؤأن؟زرعومنالجيد؟الحبزرعمن-ا

r-,4)الآياتالمثلتفسير.ممساعدةذلكمنتا!دوا؟الزؤاناستئصال r).

الخردلحبة:للملكوتالصورتينهاتينبينوألاختلافاتالتشاهاتهىما2-

؟r(-rrا)الآياتوالخميرة

r-لنادعوتهاتقوممعلى؟الثلاثةالامثالهذهتحملهاألىالسارةالبشرىهىما

الصبر؟إلى؟التواضعإلى؟الثقةإلي

29
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ةءللقلاتلىامسا

الشر:أصلمشكلةعلىأولجوأبهناولدينا.البيتربيزرعهلم:الزؤانا-

كخلائق-وضعنا-وهذانقبلأنإلىيسوعويدعونا.ألدةمنيأقيلافهو

حريتنللاختبارالمكانانهحولنا.منوفيفيناوالشر،الخيربينالدائمالامتزاج

لحلاصنا.ولاسيماولخياراتنا،

جانبمن،ينبغيولا.ويمحوهالشريجمثأناللة41-43(.مهمة)آالدينونة2-

منالاخيار:معسكرينإلىالبشريةيقسمفرز.ممثابةالدينونةنتخيلأن،اخر

هاتينبينتفصلألىالحدودأنذلك!ألاخرىالجهةمنوالاشرأرجهة،

صالحهواحدولا:منقسمةكائناتفنحنمنا.كلعبر،الواقعفيتمر،الفئنين

أصغرأقتلاعمجازفةعلىالاقدأمالحصادربويرفض.برمتهشريراو،بكليته

92(.)آالزؤانمعالحنطةمنسنبلة

حبةوبوسع.ويختفيانيطمرأنكلاهمأ31-33(:)1والحفيالخردلحبة3-

تخمرولبههاتماما،تختفىالخميرةبينمأ،كبيرةشجيرةوتصبحتنبتأنالخردل

سرأزأءالتواضعإلىتدعوناالصورمنالتشكيلةهذهمثلكله.العجين

)ويجبالظوأهريفوقشيء،كلفوقوهو،تصوراتنا،كليفوقأنه:الملكوت

منها،كليفتححيثألامثالتنوعكانهناومن(.الكنيسةعنجيدأتمييزه

القدسالروحعملونستشفنكتضفكي،السرإلىللدخولباباما،بطريقة

البث!ر.كلقلبفي

علىيسوعويشدد.الامثالهذهتضمنتهاالئالتعاليمهى،تواضعصبر،ثقة،4-

،الخميرةحجمضآلةعلىأوالخردلحبةصغروعلى،البداياتتعثر

نفخذألاإلينايطلبجينالزؤأن،مثلفي،ويسوع.النتائجبعظمقورنتمااذا

الصبرإلىيدعوناانمافهو،الآنمنذعليهموالحكمالآخريندينونةفيمكانه

وفي.الخدمونحنالسيد،هوبانهيذكرناإنه1(.-6415:)رأجعوالرحمة

كبيرةشجرةستصبحوالحبةآت،فألحصادالرجاء:إلىيدعونا،الثلاثةالامثال

سيختمر.كلهوالعجين

39
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للريعالةوالبعثةالقيامة

أ-02(n:1')متى

:.فخضضنأمتئئقتألأخيرالفضثذف!ذأانجيذ.قذفنيفئي.انخأذنمفأ........

ناالا،الفصحيالايمانضوءفيشكولاكلهالانجي!كتبلقد.القايكللترائيات

:يسوعنرىفيهـاالتيالمسيحيةالجماعاتحياةعلىالآفاقايفتممنه28الفصلى

لكلةإبيهاي!ايةجتىيلإ!بمل!!!بمجا

ومربملجدقي1مربمحاءتلأحد،1بو!فجريالحولسبت1ثقفى1وذما1

هننزللرب1هلاكبئفىذلكحدث.قدشديد2؟ذ\،لز\4لقبر.11فىتنظرلأخرى1

أبيمقباسهوكالبرقمنظرهكافىو3عيط.وجلسفدحرجهلحجر1إفىبءولسطء1

أتير:للمر1لملاكثقافى5ت.1كالأمو1و!!وهنهخوفلحرس1"فرتعد.كالثلج

كماط!ثقدهظ،لشنهإ11لمصلوب.يسوعتطلإفىأنكماأعلمأناأنتط.مخأفالا

تلاميذهإفىلذهطب1في"وأسرطثيه.وفعقدكافىثذي11\لموفحتعاليافاثظرقال.

هالزونه.ثظكلجلي!،\إفىيتقدمكم1هوذوطت،1لأمو1ينمنقا!إنه:طموقؤلا

بلغتكط؟قد!لي

انلاميذ11فىوبادرتا،عظيموفرحخوففيوهطمسرعينثقبر1كتا"فتر

إ"فنقدمناعيعكماألسلامطما:للقالفمافقافىحاءقدبسوع1وإذ9لبسرى.1مخملافى

أفىإخوتيثلغاإذهامخأفإلا:يسوعططفقال01فى.!جدترقدهيه1فسكماو

ليئ.يروثفناك،لجي!ل\إفى1يلفمو

عيناساء1وأخبرو1لمدينة،إلىلحرس1رجالبعمقحاء1هنافىذهطوبينط1

طلالجنود11أعط1ثو!وبعدطولسيوخ،1وهم1قجتمعو11حدث.طبكللكهنة1
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بلخ1وإذ"1ظئموفى.ومخنلميلافسردؤه1جاؤوتلاهيذهإفى1لوفؤالم:1وقالو12كئر\،

ثقنوهم،ك!وفع!11ولد\ثأخذو15؟عنكملأذى1ودف!\!فيئهطكم،1إلىفي1

.ي!و!1إفىليهود1ي!1يةلرو1هذهظنتئعرت

أمرهملذي1لجبل1إفىلجيل،1؟فى1فذهو،عشرلأحد1لتلاميذ1وأط16

يسوعفدظ1"\.تيلو1!بعفهمثكنوثه،1سجدوهأو!فلط!1إيه.1يذهبوأفىيسوع

جميح1وتلمذو1*1!ذهبولأ!مق.1ولسطء1فيسلطفىكلأويتألئظفى:كلمهمو

كل!1يحفظأدوعلموهم01،لقدس1ثروح1ولإلن1ولآب1؟سموعمدوهملأهم،1

لعا1؟1للايةإفىلإول،11لطوهعكم1وطءنذبه،1ؤع!يتكم

ا!مالب!ئظلة

النساءعندالقبرا-8:

الجليلفيموعد:الربملاكرسالة2-7:

النساءمغادرد:8

الرسالةيسوخ:.تكرارترائي:9.1-

والحرسالكهنةءعضماامؤامرد:ا-د11

لذرسالةوالبعثة،الجليرافيللنلامنديسوعترائيئ2:.ا-6

مكلومات

وقد،للبشريةيبدأجديديومحقاانهأ(:)آإ.لاسبوعمنالاولالوما-

علىايضا،هويشدد،الملاكترائيرأققالديالزلزالو.الموتص!خررت

51-53(.27:قيسبق)كماالجديدةالخلقة-0حذهاجلمناللهعمل

اليهوديةالحركاتبعضكانت،يسوخزمنفي"غطس".ي!خ!مد+211-

)راجعوأهتداءتوبةمعموذيةإلىدعتقديرجنا،حركةبينهأومن،المعمذانية

التعميذإكتلاميذهيدعوالامواتبينمنالقائموهوذاأ(.أ6-3:هـت
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فييغط!أنالانسانمنيطلبالآنفمنذجديد:معئوفقولكن،بدورهم

91(.)1والروحوالابنالآبمعشخصيةعلاقةفييكونوان،الحيادلةحب

اسفل!

منذ،الذيذأمناخاف".1أواخوف"1لكلمةالاربعةالاستخدأمأتسجلوأ-13

؟الخوففييستقرالذيومن؟يخافانينبغىلا،الآن

انجيلهبدايةفيولاسيماهنا،الجليلفييسوعحضورعلىمئيؤكد2-

17-منوابتداء23(.،4:21،18؟2،2:313:)2 1 2 : t،يعىماذا

؟الالحاخهذأ

المعئهوما280:2:و23:ابينبرمتهللانجيللكلالكبيرالتضمينلاحظوا3-

.18:02أيضاأقرأوأمئ؟لدىيتخذهالذي

التلاميذ؟بوضعيتعلقمافيتستخلصونماذأتضاد؟على17الآيةتحتوي4-

ةءاللعلورلىامسا

شاهدها؟قيلاحدلاوأنسيما،اليوميةالاحدأثمنيسوعقيامةليسترؤيا.ا-

لمشهدبأخرأجيقومومئ.سماويرسولمنوحىبواسطةإلاتعرفلمفهى

،الزلزال:أليهوديةالرؤىتضمنتهاألىالتقليديةالعناصربفضلالوحيهذأ

91،)1السجدات8(،،4)آالخوفالبيضاء،الثيأب،البرق )V.علىاقرأوا

.5-01:12داالمثالسبيل

)4:التجاربفيكما:الجليلفيجبلعلىألاخيريسوعترائىيتم.الجبل2-

A)،التجليفيوكماا(،)5:الجبلعلىالخطبةفيوكما(V:\،)ويريدأ

91(؟)خرلموسىشريعتهاللةاعطىمنهالذيسيناءبجبليذكرانمئ

الجديدالعهدوأبرم،الجديدةالشريعةأعلنتالجديد،موسى،يسوعففي

السماءفيسلطانكلأوليتاا:يقولانيسوعسيستطيعوهنا.نهائىبشكل

.\(A:YA)اارضلااو
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المسيج:للقائمالاخيرالترائىمذافيبها،يوحئاومئيعددها.يسوعالظب

الجديدموسى(،91)1الابابن18(،)آالشاملةالملوكيةقلدوقد،اللهوابن

نادونمن2(،0)آمعكمانأاهاانمانوئبر:2(،0)آوصاياهيلقىالذي

لموالعماذ.عبر،الأمملكرأويهبهالخلاصيعلنالذى،يسوع،اسمهننسى

17(.)آوالشكوكالتساؤلاتدونبألقائمالتلاميذايمانيحل

لقد23(.8:)ألت!"الوثنيين"جماقاطعةأي"الأمماجليل1الحقيقىواحمه.الجيل

؟24:)15"اسرائيلاخراف1فقطتخص!،موتهقبل،يسوعرسالةكانت

التلاميذإلىالموكلةالرسالةستكونفصاعدا،الآنومنذد-6(.:01رأجع

!بيقومالذيالدورفيمشاركةالأمماصبحتوححكذاا:االأمم"كلألىتتوجه

6(.:646؟:42أش!)راجكلاشعيااعلنهماوفقالخادبم"11

مئ:زمنفي،الجماعتينبينمافيبالجدلجديدمننشعرومشحيون.يهود

منحتهقي1الفضةذكرمع،الكهنةوعظماءالحرص!بينالمؤامرةأيةروعبر

الرسالةوعبرالجايل،ذكرعلىالالحاحعبروكذلك-15(.أأ)آهاواحتفظ

الوثنيين.نحوموجهةفصاعدا،الآنمنذ،اصبحتالتي

لرلجرلمير!اا

07العا"بعدالي!وديةن!صة

التياراتمنكبيرختنواليهوديالشتعبيسودكانيسوخ،زص-في

عام)منذالرومانيالاحتلالأنكماالجديد(.العهدبيئة2،ملف)رأجعوالأحزاب

الذ!تالغيارىالتهوميوناولئكانهمومتعاونيز.معارضينأفرزقدكان.(.مق`1

وكانت،سنواتاربعالحربواستغرقت66.عامالرومانضبدكبيراتمرداأعلنوا

حراسة.مناطنإلىقسمتقدكانتالىأورشليمفيولأسيما،اهليةحربابالتالي

بآ92فيالهيكلوحرقاورشليمسقطتاشهر،خمسةدأمحصارأعقابوفي

07.عام
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يفياابتمادح

إلىذهبقدزكاىبنيوحنانرابيكان،الحربغمرةوفي68،عاممنذ

العاموبعد.لاهوتمدرسةليؤس!،البحرمنبالاقربجامنيا(،)وباليونانيةيافبد

الصدوقيونكانحينفي.المذكةمننجواالذي!الفريسيونفيهااجتمع07،

قدكانكما،معجزةحدثتوهناك.الهيكلمعاختفواقدالعلياالكهنوتيةوالطبقة

منكانالتيالرهيبةالمحنةانذلكلابل:إكالجلاءإبانسنة،006قبلجرى

!تمخورحقيقىلتجددمنطلقاأصبحت،اليهوديةأضمحلالعنتسفرانالممكن

الهيكلفقدانمعيستمرأنالعهدبوسعكانكيف.أدثهشريعةالتورا،حول

في،بذرةبشكلمخفيا،كان.ممايتوسعوناليهودراحوحعكذا؟الذبائحوتوقف

وهكذا.والصلاةالاهتدأءقيتكمنأدتةترضىالئالذبيحةأليست:القدمالعهد

حددكما.الليتورجيةالروزنامةوثبتت،المجمعفيالليتورجيالاقامةمنهجرتب

بعدءوفيما.ملهمةبانهاالمعترفالاسفارلائحةأي،المقدسةالكتباافأنونا

التلموذ.أيالتورا،بشأنالتفاسيربتدوينسيباشر

الفا!ديينطدد

منوعيرهم،الناصريين،الناصرييسوعتلاميذمقاطعةتمتيمنيا،في

)شيموفيبركة18منالمؤلفةالكبرىاليوميةالصلاةفيلعنةوأدخلت.الهراطقة

(عشري

ستأصللم،لملربيبإ/ءلمرجاإيترعدر،لملكفزبه/ليلإنسبة!"

فلييدو/و/لهر/طقة،صريينولمتء،لملكبربمملكة/ياصنافيبسرعة

معمكتوبا/عهميكنولاسفر/لاحياء،مقوليمحو/،بلحظة

/ليه!برلق.تخضع/لذينتلم،/لرب/يها،/نتركمبار.بر/لا

)أنيلريمنيا!منخرجتكالىيهوديةديانةتوأجهانمتئجماعةعلئوكان

(.المقدمة،4ملف

89
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را

اليمواتملكوت

فيكونهمئ،انجيلفيالندالمواضيعأحدهوالسمواتملكوتاعلان

السمواتملكوتاقتربقداتوبوا:1:الجليلقييسوعكرازةمنالقلب

17(:.)t

ملح!الله

مرة(،)94مرتلدىكثيراتتردداا3baأأeiaابازيليا1اليونانيةالكلمة

مأ"(،الملكوتفيالدخول)11مكاني.ممعئملكوتبكلمةسوأء،ترجمتوقد

مألوفةيهوديةعبارةفهيالسموات"،11اما.أدتةملوكيةعنللتعبيرملكبكلمة

السماءفستعينرناعمرا:الفرنسيالمنرغرار)علىاللهاسملفيالتجنب

Aide- toi et le ciel 'taidera).شخصفياللةملكاقتربقدمئ،إلىفبالنسبة

اللة.مواعيدوفقأليهوديالشعبانتظرهطالماالذيالملكاالمسيحانه:يسوع

وحريووعدالةسلامملكألابد:إلىملكهبإحلالوعدقدانبيائه،عبرالقه،وكان

شعبه.قلبفيحيادوماباتىالذيالرجاءهذافيرسالتهيسوعويدرج

ل!لملحها6مبمل!ما!اا

عملهعبرالواقعيةعلاطقهأعطىوانماحسب،الملكوتيسوخيعللم

يوأون،اليرصسويا،مضيايمضونوالعرخ+،؟يبصرالعمياذ11:شفاءاتت-.
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يتموهكذأ-3(.11:1)يبضرون"والفقراء،يقومونالموتى،يسمعونوالصم

5-6؟35:)أل!الازمنةآخرفيأدتهملكعنتعلنالىالنبؤأتمنقسما

لأنذلك:عسكريأوسياسىسلطانأيعنيبحثلايسوعانإلاا(.61:

-12(.ا.)8:ابضاللوتنيينمفتوحهوبلفيه،عرقيةرائحةلاادلة،ملك

!دا4لم!ا،قلملحها

إلى،ذاتهالوقتفييدعو،ولكنهجاء،قداللةملكأنيسوعيؤكد

الظاهرييسوعوفشلدائميا.التوترهذاوسيبقىا؟املكوتكاليأت1:لمجيئهالصلاة

صغوولكنههنا،أنهانعم،1:يسوعيجيبلذاهنا!بعدليسالملكوتانعلىيدل

أمثالهعبر"الملكوتاسرار11يسوعيشرحولكى".خردلحبةمثلبعد،

ألارضتكونانشريطة،يرتفعالذىالزرعالنمو:صوريستخدم13(،)ف

الزؤأن(.)مثلسنبلةايةيضعألايحرصالذيالنبيهالحاصدالزأرع(،)مثلمهيأة

تصبعانوبوسعها(بموالخميرةالخردلحبةفي)المثلانيقاوملاالكلمةنموانذلك

في)المثلانيتلقونهاللذينكزهىبللايسمعونها.الذينقلبفيالملكوت.كلثابة

(.ةوالجوهرالكتر

ل!الملحهابلما6ا!اهقدا

الملكوتفيدخولنافانتوبوا..011،،اقربقدالسمواتاملكوت1دإمما

الصغار..011هؤلاءاخوقيمنلواحدصنعتموهاما1:اليومية.مموأقغشامتعلقااصبح

نايستطيعلااذ،الطفوليقلبنانشعيدانفييقومالتوبةافعالوأول4(..)25:

ليسالسمواتفملكوت25(.:1)1والصغارالوضعاءسوىالملكوتفييدخل

المسيح:قيامةمنذبدأوقد.آخرنوع!تنكونانفيوانماما،م!صانفيإذن،هو،

إلىالاي!مطوالمعكموهاءنذافاذهبوا....والارضالسماءفيسلطانكلأوليتاا

2(."،81:)28االمالعانهاية
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للمناقلثدةللمؤالى

11الكتبتتمافيي!باثافي1

إذاالتساؤلإلىبناتنتهىبدرجةمئ،انجيلفيالجملةهذهتترددماغالبا

11الكتب"إتماموإنحرا!بالتالييسوعكانوإذأمسبقا،مبرمجاشئءكلكانما

حقاهويسوعدامما،المقدسةالاسفارعليهابرهنتبديهيةوكأنهقرئلكمهذأ،

الث؟ذنفهماكيمكمتكيف.وهانتض!إطالمأالذيذاك

!ملهيت!الله

منسينبغيكمولكنأنجز.قدوكأنهيراه،المقبلعملهنحاتيتخيلحين

لهذافيه!دكنالذياليومبانتظار،والتعبالصبرمنكثيرمعالازميل،ضربات

الذيالفنانعملالبشريالتاريخويشبه.إعجابموضوعيصبحأنالعمل

للتلريخأنيعئوهذاالإتمام".11قيد،التحقيققيدهومشروعفللهطويلا:يستغرق

تاريخفييتمهذاالفةومشروعوتفسيرا.وجهةواحدآنفيلهانأيمعئ:

الذيأدفةامانةصتيعجبونالاسرائيليونوكاناسرأئيل.تاريخمنانطا،قا،البشر

2)إرميا"بفمالرببهتكلمماافتما؟بوعودهدوماويفئ،عملهعنابدأيتخلىلا

1(.:اعزرأجع21؟36:أ!

اال!ممانااث!ية4اللهيح4!!نه

.الانسانحريةيحترمأنهإلا،مشروعهلتحقيقشركاءعناللةيبحث

فالانسان:الخيوطبكليمسكلااللهان،الكبرىأسرائيلاكتشافاتمنوكان
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علىالمعروضالعهدومامسبقا!كتبسيناريوهناكوليس.التاريخفيمسؤول

تضدمويتوقف.الشعوبسائرخدمةاجل7منالشركة"11ألىدعوىسوىأسرائيل

عققطيتخللماللةكانواذأ3.الفريدالدعودلهذهاسرائيلأمانةعلىاللةمثحروع

العهدسيبلغوبالفع!!،.المختارالشعبيبقىاسرائيلأنذلكفمعئالاختيار،هذا

لسوع.هولإسرأئ!ل،ابنخلاكمناك!مالهإلى

ا!اكتمالاهذايفدممالبديدالك!د

مفادها:،يسوعقيامةشهود،الاولينالمسيحيينلدنطمخلتبديهيةهناك

الاسانارقراءدملل،دون،يعيدونرأحوأومنذئذ.اللةموأعيدحققالذفيهوانه

هوانما،-المسيحبيسوعالجديدالعهدانكيففيهاوي!ضشفون،المقدسة

بنوعومئ،يقتهبطركلللانجيليين،بصاإولقد.واكتمالهالاولالعهدملء

النبويةا،علاناتوبينوحركاتهالمسيحاقوالبينالتوافهتعلىيشددأنخاص،

الله.وموأعيد

وأنمامبرمجا،أومكتوباكانذلكانتعنيلاالعبارةهذه.011!يجب"كان

11الكتبفيكماقام...الكتبفيكمااماتامثلا:ونقرأاللة.عملخطفيكونه

يأفيمكتوباذلكنجدلنجيدأ،بحثناوإنحبط،الواقعوفي3(.:أءقور)1

قدشىءكلوكأنحرفيا،إتماما،إذنالمقصود،فليس.المقدشالكضابمنمكان

عهدفيالعيشمنوتتمكنإلههابالتاليالانسانيةتعرفلكى،ولكنمسبقا.كتب

وكان.نتخيلهكماوليسحقا،هوكماذاتهعنيكشفانلإلهناينبغىكانمعه،

رأىفقدرآنيامن1:نتأملهيجعلناأن،الكاملةالآبصورةوهو،وحدهالابنبوسع

.(41:9يو)اابلآا
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نبااة

متىب!اينفردامثالى

(1-6ا:02)!تن!ةالثاديةالديما!ةكلمالا!تل

ملف)راجعزيرارابيمث!معمقارنتهالممكنوكلت.المثلبهذا!تينمرد

والاستحقاقات،المبذشلةالجهودالرابينيةاليهوديةتقيمقفي!ماالجديد(.العهدبيئة،.4

بكثير.احقوقنا"1ك!!تتجاوز!عئاللةحبمجافيةعلىمئيشدد،المكتسبة

24:)1الققلةالح!ا!ين!فل -7rr)

اد4311(:)آبهاينفردآية&تالىإلاولوقا،مرقسعرفهالمث!هذا

اضحواعلىتفسيرهأويمبر115.ثمرتثمرلأمةويع!ا،منكميهمسيتراللةملكوت

ه!سذأ،البريةفيالمؤصتغيرالجيلىالميعادارضيدخاسلم،موسىزصتقيكما:التافي

فيهيرىانيعرفجديدئحيلىيسوعمعاصري!-المؤصتغيرالجيلسيستبدك

28-92(.7:ارميابهيذكرما)وهذاالمسيحشخص

f(1-2:1)2المأدبةاللاالمد!هيئ!تل

بالمشهدينافردمئانإ،24(،1-1:6)4المت!تهذاايخمالوقايعرف

ألاشراريختلطحيث،01الآيةقارنوا(.-13ا1)1العرستوبألاخير:

أضلاميذ:اجماعةباتحاهتحذيرإنهشرطا.نجدحيتا-13االآياتمعبالاخيار،
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وكثيرون.المنطقجمذاتتصرفواانفصاعداالآنكل!ينبغيوأ!ذامجانا،قبلتملقد

.7،عاماورشليمخرأبإلىتلميحا7الآيةفييجدون

رأ

الأبانا!ة

-"11(6:9)متى

الثلاثالطلبات:الآبامخوأولاتوجهناهذهالنموذجيةعيسوصلاة

ألاخرىالاربعالطلباتوتتعلق.ملكهبنموالالتزامإلىوتدفعنااشواقناتربىألاولى

لتلقىنتهيأ،نصلىحينولكنناذلك،كليحققينيلافالآب.اليوميةبحياتنا

.عطاياه

ذاتهالوقتفيولكنهإ،الآشرا11ذاكهوالله"ا:السمواتفيالذي*ابانا

العلاقةهذهعيشبوسعهمانيعلمونوحدهمالمؤمنينانإلاالبشر؟لجميعأب

معه.البنوية

القدهـس،هوفالثة؟الشخصيمثلالاسم،المقدسالكتابفياممك":اليتقدس1-ا

نطلبلذأ.شخصهسرإلىشيئانضيفانيسعناولاا؟شىءاكلفوقالعلي11

واباهم.الههمكونهويحبود،البشركليعرفهان

أشواقنانوجهأنيومياتتكررالئالطلبةهذهتعلمناا:املكوتكالطت21-

الشكلبهذافالصلاة.البشركليغمرالذيحضوره:اللةيعدهماإلىرأتناوأنتضاإ

(.الموضوع:اعلاه)راجعللرجاءوشهوداالملكوتفيعمالافشيئا،شيئامنا،كعل

القديسيقولكما"،العجيبو"مخططهاللهارأدةان:.011مشيئتك!لتكن3-

وهذأ.الخلقةمخاحفيحبه-فياجتمعت-وقدالبشريةتشتركانهىبول!ر،
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الىويبلغواالناسجميعيخلصانيريدانه11:مشروعهفيكاملةثقةيفترض

4(.2:طيم)1"الحقمعرفة

البريةفييومكليسقطالذيالمنكانالوم":كظقاخبزنااع!411-

ألاالطلبةهذهوتدعونا.يومبعديوما،الثقةفعلعلىاسرائيليربي16()خر

بعملنا،نكسبهالذيالغذأءيومك!!نتلقىوأن34(6:)مئالغدبشأننقلق

فيالآبمشاركةإلىلنادعوةهىاخبزنا"1الجمعوصيغة.أدثةمنعطيةكونه

.اولادهكلإطعامعلىحرصه

لغفرأنثمناالاخويالغفرأنليسايضا.0011:نحننففركطخطيانافتااغفر511-

عليهنحصلالذياللةعقرانلقبوكالوحيدالطريقلنا،بالنسبة،ولكنه؟الله

اللة.عطايايتلقىانيسعهلامغلقا،قلبهكانفمنمسبقا.

ذلكولكناللة،منتأتيالتجربةانإلينايخيلقد*:التجربةفيتدخلناالا61-

عليهأنتصرإلذيال!ثنيطانألمجرب،منتأتيانهاا-14(:3أ:)يعمستحيل

تدكالا:التاقيإلنحوعلىالعبارةهذهنفهمانيجبلذأ.البريةفييسوع

الله!حبفينشكحينهيخطورةالتجاربوأكثر.التجربةفينسقظ

والآخربكى،احدهما،المذنبينبين:الآلامروايةفيويهوذابطرسبينقارنوا

نفسه.ليشنقذهب

ففى:السابقةالطلباتكلالاخيرةالطلبةعذهتلخصالشرير":مننجظالكن71-

للصراحولاللحزنولا؟الآنبعدوجودللموتيبقىالن1السمواتملكوت

كلىاجعلهاءيذأزال...قدالقدملمالعالان،الآنبعدوجوديبقىلنللألمولا

فينا.القدسالروحعملأنهبدأ:قدالتحريرهذأ.t(:12)رؤجديدا"شيء

...
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نجللى.-لىا

متدالق!يلللىبحللب

الفالل!الق!يي

لحثوىا-

جماعتهوممى:مقدمة.
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1-26،)5..لجبل1علىلحطبة201

3،ه15-1:)ولللجماعآجه1لمولحطاب301

32-6،،2..)5لدينونة1هثل،.

إلينيةلر1لامثافى1الجديد:العهدبيئة.

دلة1نةدينو:عالموضو.

؟يسوعفي1لمسيحثيهود1يرص11ولذ:للمناقشةسؤال.

مىبهاينفردنع!وص:للقرأءة.

ديآثيهو1لين1ولإئانا1:صلاة.

915

115

911

113

116

12لأ

912

131

133

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



)2(متطانجيل.!ا

رتا

وجماعتهمتى

المألف

!تويبدويوأزيه(.وما3:أ.)مئعشرالا!خماقائمةفيمئأسمهناان

علىدليكأيهناكليسألاول؟ألانجيلكاتبهوهلعشارا.9،9:بح!سب

الثاني:القرنمنشهادتانإليكمذللت.

فقد.ممئ،يتعلقماافي1251(:عامحواليفي)فريجية،هيرابوليسمنبابيماس-

أستطاع".ماأفضلفسرهاواحدوكل،الربكلماتالعبريةباللغةجمع

ألانجيلبكتابةباشرفلقد!ت،اما11(:018عام)حواليليونمنايرينتاوس-

رومافيبالانجيرايبشرانوبول!ربيارسكانبينمااخاصة،وبلغتهمللعبرانيين

11.فيهاالكنيسةويؤسسان

الحاليانجيلناأمافقد.قدالآرأمية؟()او"العبريةاباللغة1الاصلىالنصهذا

الاولىالنوأةباستثناءانه،.بأليونانيةمباشرةدونت،متأخرةنسخةفهوورت،ئحسب

،أخرىمصادرمنأومرقسمناستعارهاعناصريتضمنفيه،ا!حب

ايضا.لوقامنهااستقىا(ogia)ليسوعأقوالمجموعةمنولاسيما

بماكلة!قلا

العباراتلهايفسرانإلىبحاجةمئيكنلم.يهودياصلمنجمأعة

العصائب؟21:2،5،السبتفييجوزما؟5:21،)السنهدريمأليهوديةوالعادات

901
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نا!بفضلا23(.:23الغشر،بمأ23:5،وجهنمالدخلاءد":23والاهدأب،

يهودآ.قرأغشكولاتفترضالرابينيين-طريقةعلىيوردها-وهوالكتابيةالمراجعوفرة

عرمئيتكلمكيفنرىانيكفيناالرممة.اليهوديةرفضتهاجمماعة

نكتشفكي34(،17:23؟:3501؟23:9؟)4:امجامعهم"1و!ستأليهود

يأيمنيا،اجتماعأعقابفي،والمسيحييناليهودبينالنهائيةالقطيعةبعديكتبانه

09الاعوامحدودفي . - Aاصطدموكماالجديد(.العهدبيئة3،ملف)راجع

بعدبدورما،مئ،جماعةلاقتهكذأ،زمانهفياليهوديةتالصلصاأبعدأءيسوع

يف!تروهذاتتصاعد.رأحتالتيالفريسيةاليهوديةمقاومةال!يز،منعشرات

هذاانإلىالاشارةوخدر23(.)الفصلوالفريسيينالكتبةضدالتهحماهمية

الجهتين.منالتصقبإلىأدىمماكبير،لمبأأيضآاليهوديةالجماعةعاشتهالصراع

الفريسيينوحركةيسوعحركةوأنلاسيماعنفآ،أكثرالصراعهذاواصبح

تكونوتكم.وللشريعةلئهألامانةإلىالداعىذأتهالمثالتجسئداناصلأ،كانتا،

!قسوةاكثر،ابالغافي،العائليةالزأعات

المسيح.يسوخ،هاجاءالتيالجذةقلبفياليهوديالارثتتبنىجمتاعة

جديدكلكترهمن...ئخرجكاتب"كلأنقالحيناسرقديكونمئولعل

الممارساتوكلالشريعةمنشيئاينكرلاجهة،منانه،د(.2:)13"وقدم

ذكرالذىوهو17(،)5:ليكضل"بلليبئى،يأتلم11يسوعأنطالما،اليهودية

علىجرصر،آخرهإلىاخيلهاولمنفصت،4(..22:؟اS')7:ألانبياءبتعليم

به.الموعودالمسيرانهحقاويبئن،الكتبيكضليسوعإظهار

قرأءةوتجاهاليهوديةتجاهمسافة،أخرىجهةمن،بوضوحمئويأخذ

تدخلوالأ،والفريسيينالكتبةبرعلىبركمتزدلمإناا:المقدسةللاسنهاريهودية

الهيكلمنخرجايسوع1بانمئيدليوحين2(..)5:السموأت"ملكوت

علمبشكلرسالتهاخفقتفلقد.تمتفلىالقطيعةانيعئفهوا(،)24:"وذهب

الاخيرينالمشهدينبيزوالتجاور.الوتنيينإلىالتلاميذارسلومنذئذأسرأئيل:لدى

أمرانذلك2؟.-أ6والآياتأ-15أالآيات:الانتباهيثيرالاخيرالفصلمن

01I
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يعكسوالذي،للحرسالدينيةالسلطاترشومشهديلىبالتبشيرلكا،ما.!حو

المسيح.،يسوعبشرى-للقىرحتهم

وقدفي.سوريا،نشأتأنهاإكحالياالرأييميلمئ؟جماعةكانتاين

26(.11رسل)راجعمسيحيينالتلاسيد-قد-دعؤاكانحيثأنطاكيةفييكون

الف!!رق!أ

ييعو؟ت!او-

)4:أ-11(

؟نجتقريغ.نف!ةأنلهقأء!خيثالفنهفذألأي!خنأيرغفىلم!ايخة.التهفاذبكد:........

كونه:متفبالرغكل.التجاربروايةللحالتأتيللآب"،الحبيبالابت11كونهيسوع:

وما،هختلفةلخاربخلالمت!لريقهيشفان،حياته!ليلة،عليهكان،الابت:

!بهب!إ.رانجيممبجمببببوىالر؟ايةهذه

بي!1ؤوطيوبي!1!فصآ2.؟بلشئهيعجزيةبر1إفىبيسوخوخلر1لط!!ئغ1

تغعرصهذهأفىقفره1!ة،إلنكنعتأفىله:وظفىلجرئي1ههفدظ2بع.حىيلة

؟فأجبماله:؟1!كفةطإ!ة1

*هكؤبئ

لان!فى1يحبحدةوبالحبزلش

1!ة*فمهنمخزجبك!"كلمبمابل

له:وفل16طيك!،لم!رفةعلى1ظقهو1لمقدثسة1لمديةإفىإبيعلبهفمفعى5

:مكؤبثائهيلاسف!،9بنفسك!إلىفألق1ثلة؟لنكنتصأفى

بكهلائكهئوعي
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مجم!نثثإئديهمكغلى

*.جلتث!جمجبريديخلأ

بههفى"ثغ؟إطكلربئ1ئجرثنلا1يصقكتوبئ:يسوعفى!فظل

لاعطيك!هذ\له:وففى9وجمد!،لدفي1لمإللث4جمغة11رجدآوعاليجلإفى!بيس

:هكتوبلأئهشيطفى؟؟1ذهب،لهءيسوع:فظل01.!جدآلىجثودتإفىكلة

تعئد؟حدةوإلأةوثسخد؟طكصبئل!

يخدمونه.1أخذووهنه1دلؤقد.لمحلاثكةإذ\ر،إبيسكهلزئغ11

إ!هالب!ثظلة

وحاشرودورالعماذمعالعلاقة:ماقدمة:أ

اخبز:اولمىتجربة:2-4

الهيكان:ثانيةتجربة5-7:

العاليالجبل:ثألثةمخربة:أ.8-

خاتمة:ا1

مكلومات

بالنسبةعىسيناءبرية.اللهمعلفقاءكلودجيةاككنة1ثلاثةهناك:الامكنة-ا

اللهاختارهوقد،اورشليموهيكلالعهد؟كشعبمكانا."ؤ+لادته.ممثابةلإسرائيل

حيثالرمزيالمكانقهو،الجبلاما؟ذوبهبين!هافيلحضوره.علامة.ممثابة

ذأته-للبشر.ليطهراللةايترل"1

22(،)تكابرامحيممثالعلى.امتضقدويسوعامتجن":11يعنياجرب"1فعل2-

)خرالبربةصعوباتبواجه-انعديهكأنالذيالابسزاتيلىالشعبمثألوعلى

فيهاستمتخنألىالظروفلكلصورة.ممثابةهىالتجالاربورواية25(بم:15
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فقدعنه،رأضياكانإن،الآناللة"فلينقذه:الصليبحئ،لرسالتهيسوعأمانة

.(43:)27اااللهابتأنا:قال

عقماسمأصبحتقد"المتهمالعدو،11تعئالئالعبريةالكلمةهذه.نالشط

ترجمتولقد6(.:اأي)راجعاللهمعالب!ثمرعلاقةيفسدالذيالشرلروح

وتوبيخ.الانقسامزارع.مم!تcdiabolosبكلمةأليونانيةإلىشيطانكلمة

نأارادالذيبطرسإلىالموجهالتوبيخعينسيكون1(0)آللشيطانيسوع

سؤال،أملفراجع8،33:مررأجع23؟:)16الآلامعنيسوعبفي

.(1رقمالنص،2ملف؟للمناقشة

،83:ألاشتراع:تثنيةسفرمنمرأجعهىالثلاثيسوعإجاباتا:امكتوبا1

انماموسئ،ألىمنسوبةخطاباتمجتويالذيالسفروهذأ.613:ا؟66:

(6)1الشيطاننجدكماالخروخ.إبانالبريةفياسرائيلبخبرةتأملهو

Y1-11موربالمزيستشهد : 1g!

اسفل!

.يسوعجواب،الشيطانكلام،الوضع:تحربةكلفيالثلاثةالعناصربينفارنوا-!ا

تا!يدتفهمونكيف(بما)آللامتحانالبريةإلىيسوعيقودالذيهوالروح2-

هذأ؟هـت

والنجاحالجاهفيرغبةلهتكونوان،الانسانيجوعأنالسوءمنهل3-

رسالتهتبالابتعاديسوعيهددخطرآالشييأانيصتىكيف؟والسلطة

وكابن؟كمسيح

ةءللقلاترامسا

يبميسوععلىالشيضاناقترحهوما؟يسوعيجربأنأمكنكيفا-

وأقاصيميراثآ،الاممفاعطيكاستفني1:ألئةابن،المسيحبهؤجمذماسوى
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الشيطانوهوذأ.الثالثةالتجربةهيوتلك7-8(،2:)مزملكا"ألارض

لئلايحملونلثأيديهمعلىبك،ملائكتهأوصىالانه1بالمزمور:يستشهد

نأأما.الثانيةالتجربةهئوتلك-12(،اأ)19:"رجلكبحجرتصدم

امرفذلك(،الاولى)التجربةالصوممنيومااربعينأعقابفيالمرءيجوع

:ا4)!تجائعاجمعاليطعمالخبزاتنفسهيسوعوسيكثرجدأ!طبيعي

أشكالهماأختلافعلىوعطشناجوعنافيتكمنلافالتجربة2(.أ-أ6

دون،أخرىوسائلصتالبحثفيتكمنوأنما-،البشريةالظواهرمن-وتلك

الآب.بارادةألاكتفاء

لموسىالاساسبالاختبارالعبارةهذهتذكر":ليلةوأربعونيومااربعون211-

مل)1حوريبنحوايليا.ممسيرةوكذلكا(،A:24)خرالعهدجبلعلى

)عدالبريةفيالخروجمنسنةبالاربعينبالاخصتذكرولكنها8(،:أ9

مخربة:الثلاثالتجاربهذهالاسرائيلىالشعبعرفوهكذ!34(.:ا4

17(،خرالماء:)معجزةبالخوارقاللةمطالبةوتجربة16(،خر)المن:الجوع

32(.خر:الذهب)عجلالاصنامعبادهوتجربة

حغ،علىوكان،الشيطانقالهاا!اأدتهأبنكنتإن11؟اللهابنكونهيعنىماذا3-

آدمكان؟اللهابنيتصرفكيفهو:السؤالانإلا.ذلكيعرفانوكلاهما

الخروجبريةفياسرأئيلوكانألمجا؟يصبحأنعدن،فردوسفي،يطالب

11"!بهربكونهعلىقرعهموسىأنحئ،إلههفيويشككأنقطاعدونيتذمر

واثقأبنقلبلهكانفقدالجديد،اسرائيلالجديد،آدم،يسوعاما.اللة

ناذلك.بشريمنطقوكلانتطارك!!فوقسيغمرهأدئةانيعلمأنه:بابيه

يكونانلنفسهيطالبلمفالابن؟شروطايةتفرضلابالئةالحقيقيةالثقة

فدوهاابنا.كونهمعئيكمنوهناا(:6-ا2:فيدد)نضيددئةمساويا

منطعامهيتلقىملك،بصفةيغامليسوعهوذأبه:يطالبلممالهأعطى

11.يخدمونهواخذوامنهدنواقد.مملائكةوإذا11:اللةمرسلى
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الجبلىعلىالخطبة

أ-26(5:)

الجبلعلىالخخلبةتهتدةمتىانجيلتتخللالتيالخمسةالخهلاباتبيت

الذيالجمموالىالتلاميذالىموجهالتكليكلهذا)5-7(.ةصولتلاثةعلى:

تكتلتالتيالجديدةالملكوتشريكلةهوالمركزيوموضوعه.يسو!يتبم

السماوياباكلانكماكامليت)"كونواوالتز)ما..011()"ملوبىسارةبشرىبكونهـا:

11(.كامل:..هو

قفى:

يعلمهمفشرع2تلاميذهإليهفدظ،جلسولجل1ع!عدلجموع،1أى!فلط1

3-لر1Pءلفقر3\؟طوبى

ت.1لسمو1ملكوتطمفيذ

ل!دطء"طوبى

.لأدص1فىلويرلألفم

فى.يعزو؟لفمللمحزوي!،طوبى

بد1إفىلعطلق1وللحظعطوبى

يشبعوفى.ثإلفم

حموفى.يربئلفمل!!،،!طوبى

لقلوب1!أط!رطوبى

1ثلة.فىفيهدوكألفم

لسلا!1إفىبن*طوبى
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فى.يدعو1ثة1طءثالفم

بر1علىثلمفطهدينطوبى01

ت.1لسمو1هلكوتطمبئفى

هنكذبكلعي!كم11ثزووكمفطيدو1وكملعتمو1إذلمكم،طوبى91

لأفيء11فطهدو11ثفكذعطيم،ت1لسمو1ليكمأجرإفى1:وإشهجو121\ثزحو،أجلي

تجلكم.هن

بع!يصلحلاإنهيملحه؟شيءثأي1لملح،فسد1باذلأرص،1هلحأئتم2

دل!.1ثيدوسه1!لد1ظ!جفييطوحلأفىإلاذلث

ويوفحجهـريوقدلاو'5جل،علىمدينةتخفىلالعاأ.1لؤ!أئتم"1

لؤ!كمفليفئ1هكذ16بيت.1فيلذين1لجميحثفيء1ور!ة،علىبل1لمكيال،مخت

ت.1لسمو1فيلذي1كم\بئ1يخمجدولصلحة،1\كطلكم1ل!و،للناس

بللإلط!،جئت!لأفيء:11ؤلشريعة1فيلط!جئتأيني1لاتظنو!9

يثيء،كليتمحىلشريعة1مننقطةأوحرفيزوفىلنثكم:أثؤفىلحق118.لأكمل

فس1وعلملو!ول1تلكأعمغرمنوعيةظثففمن'9لأ!عق.1ولسماء1لزوفىأو

ك1فذويعلمهاب!يعم!لذي11فاوت.1لسمو1هلكوتي!لصغير1عدهثله،يفع!1أفى

ت.1لسمو1هلكوتلي1كبريعد

تدخلو\لالفريسي!،1ولكتبة1برعلىكمبريزدإإفىلكم:ألؤفىثماني"1

ت.1لسمو1هلكوت

لقضء*.1حكميسؤجبيقتلهنث!دتقت!،لاللأوي!:يلأنهمحعم21

لأيخط:قفىومنلقظ*،1حكم1ستوجبأيخطعلىكفمبهنلكم:لألؤفىأظ22\ها

جهنم.نا!*1ستوجبجاهلفيد:ففىومنلجلس،9حكم*1ستوجبأحمقئا

m,"2شث،عيكلأيخك1قووككرتوذ1لمذبحإفىلز؟نكتقربكت1ثماذ22

لزبنك.ثقربعدثمأفك،3فصأولا1ذهبو1لمذبح،عندووكقزبنك

إفىطغ!م1لئلايسلمكيق،ثط1فيهعهدمتهاخصمثظءإر؟فىسا!ع15

هنهمخرجلنلك:ألؤللحق116.لسجن1فيفتلقىلشرطي،1إفىلظفي1ولظفي1

فلس.آخرلؤديحى
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ا!هالب!ثظلة

الجموعيعلميسوعأ-5:2:

والنورالملح؟التطويبات:361-:5

والشريعةيسوع:517-02:

14 -A r:الستةالتضادات"11والانبياء:الشريعة

والصلاةالصدقة:-6أ6:

6:1 -e Vالابانا

6:6A-,الصوم:ا

والعلاقاتألاموالوالاياء:الشريعة:691:7-11:

الذهبيةالقاعدة:721:

الحقيقيونالتلاميذالجيد؟الطريقاختيار:الخاتمة:-71327:

الجموعفعلرد7:28-92:

إذأ:الخطبةكلتنيرألىوهئ،المركزفيهي9-15()6:ألاباناصلاة

28-92(7:وا-2)5:والخاتمةوالمقدمة.أخوةكلنافنسأبانا،اللةكان

الجديدةالشريعةيعطى،الجبلعلى،الذيالجديدموسىبصفتهيسوعتقدمان

يبىانماوهو34-12()5:الحقةالسعادةيعرف،الشريعةهذهيتبعفمن.لشعبه

بشأنالتوجيهات،الخطبةبقيةفي،وتتناوب24-27(.)7:الصخرعلىبيته

:تنفصلانلاالعلاقتينلانذلك،بالبشرتتعلقالىالتوجيهاتمعبالئةالعلاقة

ذاته.الحبهوفالمقصود

مكلومات

سيناء،أدثة،جبلإلىالصاعدوهو.مموسىا-2()آالخطبةمقدمةتذكر:الجلا-

يتكلمأياهويريناالجديد،موسىبصفتهيسوعيقدمومتى.الشريعةليتلقى

ذاته.هويعيشهاالىاللةارأدةأي،الجديدةالشريعةاللةشعبيعلمأنهجالسا:
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يعيشونللذينتهنئة.ممثابة،أسرائيلحكماءاقوالفي،التطويباتتبدش+طوبى":2-

بازاءوأحد،آنفي،فنحنسعيد،بحدثتهنئاتنافيالحألهىوكما.اللةبحسب

جيءحعوانماعنه،الحديثيدورالذتيفالحدث.تشجيعبازاءكما،ثابتةحالة

فيالجيد"،الطريقعلىانمم311:تلاميذيضجعويسوع.أدئةمللث

.الملكوتنحورحلتكم

ذلك.متناقضةاولوياتبينقلبهميتوزعلمالذينهمالمقصود:القلوبانقياء3-

حمذالمثلعلاقةولأخلط.دون،نقيةرغبةهىاللةارادةتتميمفيرغبتهملأن

الجنس.معالنقاء

الللفل!

1(؟31،)آسعداءبأنهميتألمونللذينيسوعيعلنانيمكنكيف:التطويبات1-

1(؟30،)آا!السمواتملكوتلهمان3:11ـالعبارةحذتفهمون2-كيف

تضادهنالنأليس2-26(؟1)آأليهوديةالشريعةمعيسوعتعليميمعارض3-.مماذا

؟17الايةمر

ةءللقلاتلىامسا

هناححاانظرشا،:لملاميذهويقولالجيمإلىينظريسوعكانالفقراء.-ا

نقيض!طرفيعلىانهمالبر...إلىوجياع...ومحزونونوودعاء......متواضعون

الذينهؤلاءبانيقوليسوعانإلا.السعادةصتلمالعايحملهاأدح!النهكرةست

،3ملف)راجعاللة"املك1قبولمنيمكنهمموقبمفيهمالشك!!يهذايعيشمون

هنا:اكتمالهجدوالأنبياء،الشريعةعبر،الطويلأدئةتدبيرانذللث(.الموضوع

ذلاسايضا:هوما،محهترسمكما،للمؤمنالاعلىالمثالترسميسوعفكلمات

المضطهد.البر،إكالعطشان،السلامصانع،بالقلبالمسكينذاتههوأنه

8%I
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اللةمعالمستممةالعلاقةواحد،آنوفي،القدمالعهدكلفيهو،البرالبر.2-

)بمضالبر"11ويبدو(.حقوقهم)احترامالآخرينومع(عهدهعلى)ألامانة

بالحق.يضلماأئي،الانسانيةالعلاقاتسوىكصلأوكأنهاليوم(العدالة

أساسهاهوكونه،ادلهمعالعلاقةعلىقطقائمةالعدالةنرىلاوهكذا

والفريسيينالكتبةبرابرهم"1يفودتىأنيسوعتلاميذعلىكانلذأوقوامها.

فاقولانااما...للأقدمين"قيلالستةالتضادأت"11في،يسوعونرى2(..)5:

انهأيايكملها"،1وانما،موسىشريعةينقضلا21-48(،)5:لكم..011

عمقا.أكثرهئالتزأماتصنيقدمه.ممايتجاوزها

في،ثلاثةاوااعاكسانامصباحان1احيانايكفئ،الليلئحيمحين.والنورالملج3-

الحدائق.أحدىتناسقأوالبناياتاحدىجمالس-لتكتشف،ملائمةمواقع

لهملتكشفواالبشروسطفيوأضعكمانيها:لتلاميذهيقولوكأنهيسوعونرى

الحقيقيةالعظمةيكونماإلىمنتبهينفكونوا.لمالعاوفيحياتهمفيجميلهوما

منها!العيث!علىاخوتكموشجعوأ،انفسكمانتممنهاعيثموا...الحقيقيةوالسعادة

الاطعمة.لكلطعمايع!ئ،نهبا!،لذاتهالملحصتيبحثلاايضا،وهكذا

للجماعةالموجهال!طا-

(:18)15-35

خياة.التلأفيذ؟بشأنيندئولمتكأنيغفتغا3أأ8الفضنذفننفتتىجفغ:.........

الموجه:الخطابوهذا.اخوةف!كل،ذاتهللأبابناءداموافما:الجماعةفي

المسؤولية:تخصأ1-14الآياتقسميت:يتضمت،ليت9المسؤالىالاولىبالد،جة

ابمذنجب.الأنجتججاهالمبهمرةتججص!-؟153؟الآياتإلصببهارإيخإه:
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ثقدثك،ممح1فماذ.ووبخهبهنفرد1وإيطفاذهب،أخوكخطئ1أذ15

كلفييحكملكي،جل!،أورجلاهعكفخألكيسمعاوإفى16أظك.ربحت

فيهره.لكنبسة1فأخبرطط،يسمحأث!افى!9ثلاثة.1ؤلظهدينكلامعلىفيءففية

ث!.1ولوثيىعندكفليكنإئظ،للكنيسةيسمع1وإفى

فيحليمو!لسطء،1فيربطي!!ص1يطربطتم!لكم:أدؤفىألحق89

لسطء.1يطحللأ!فى1

!نت،طجةأيطلبعلىلأرن1ليمنكم1ثنافى1\تقوإذلكم:ؤأدؤفى99

بممي،ثلاثةأو1ثنافىجتمح1فج!ث!21ت.1لسمو1فيللي1أبيمنعلبلاحصلا

ببنهم؟ظلنكنت

أسبحله؟وأغفرأخي!!يخ!مرةكمرب،ئيله:و!لمبطرل!فدظ21

ت.1هرسبحمرةسبي!بلت،1هرسبحلك:أدؤللا:يسوعفىفظفى11ت؟*1مر

خدهه.بسبأفى1!1دهلككمعلت1لسمو1ملكوتمثلئألك13

عندهيكنوأ25وزنة.آلافعمئرةعلبطمنهمحد1بوأتيمحاسبتهمفيشرعفلما"2

دينه.يؤدييللكطوجمحوأولاده1مرأتهوهوبعأدهولاهثأمر،دينهبهيؤديط

ذلكهولىثآشفق!1شيء*.كللك1ؤدآفهليوطل:1لطجدظدم1لهفجئا16

أع!إلهمنظد!لقيلحاد؟1ذلكخرجولط2"لدين.1هنوأعظهوأطلقهظد؟1

!جهفث92؟علبكطأذفى:يقوفىوهويخنقهبعنقهثأخلدفيو.بطئةفىهدفي

لسجن1يطوألصهبهذهببل،يركل03فلم؟لك1ؤدهأفهل!:يخقولإيهيتوس!

وأخبرو\1ثمغ!ويصر\،1فغتموجرىماأع!إله93وهـئهددفي.يؤديأفى؟لى

كلهلدين1ك1ذلشرير،1ظدم1أيهاله:و!لمولاهفدطه31جرى.طبك!مولاهم

كط!حبكترحمأفىإئظأنتعي!كجمبىفى22\ئط!لت!.لأنكهنه،أعفيتك

دينه.كلديؤديحتىلجلادين،1إفىفدفعهمولاه"2وغفب1ئا؟*رحمتك

منلأخيههنكمحد1وكليغفراإدلسطوي،1أبيبكميفعل351فهكذ

قبط؟م!مبم
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ا!جهالب!ئظلة

والربطالحلسلطانألاخوي؟ألاصلاح:A-1ا5

يسوعوحضورالمشتركةالصلاة2:.-ا9

لهحدلاالذيالغفران:بطرس21-22:

الشفقةالقليلالمدينمثل23-35:

مكلومات

العطاءعلىقادراالمرءيكونأنوأنما،ننسىأنيعئلانغفر،أن:الغفران1-

ألانتقام.رفض!وعلىشىء،كلمنبالرغم+04-3!"(حرفيا:)بالفرنسية

كانت.الدينينمبلغبينهائلتفاوتانهدينار:ومائةوزنةآلافعشرة2-

تساويالوزنةكانتبينما،ليومعاملاجرةتمتلالدينار،أي،الفضةقطعة

علمل16...اجرةحوألييعادلماأي(،الفضةمنكيلو)36دينار0006

سنوأت!عشرمدىعلئ

الدينبسبببالسجنتحكمأديهوديةادشريعةكانت:الديونبسببالسجن3-

اقنفتإذاأسرتهوكل،المدينبيعأحيانابالامكانوكان؟المستوفىغير

عبيد.بصفة،الحاجة

اسلل!

لنشىءطلبعلىاتفاقيتمانيحدث91(،)آيسوعلكلامخلافا-ا

؟يتحدثكانصلاةأيةعنإذن؟يسوعيقصدكانفماذأ؟يستجاب

مئانإلا،متواصلبشككا-522بالآياتيتلفظلميسوخكانوإنست2-

1الآيةبينخاص،بنوع،مقاربةأقيمواهو؟ماانسجاما؟فيهايرى Aوالآية

السابق؟السؤألعلىضوءايلقىهذ!هل:ا9

ألئه؟سيدينناوكيف؟المثلفييسوععنهيكضفلئةوجهأي3-

I T I
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ةءللقلاتلىامسا

سماحا.أومنعا،اليهوديةالشريعةبحسب(،)A)آوالربطالحليعىكان-ا

)كماالتلاميذجماعةيسوعويمنحمنها.الطرداوالجماعةفيالقبوليعئوهنا

،3ملفراجع8؟:6)انظرياالخصاإمغفرةسلطة(61:61قبلمنلبطرس

غفرأندونمنمستحيلا(اسرةفي)اوالجماعةفيالعينروييدو2(.رقمالنص

يعطى.وغفرانيطلب

يغفرفان.كاملهوعما،المقدسالكتابفي7،الرقميعبر.مراتVمرة2.7-

مرة07إلىصتالمرءيغفرانأماحقا.غفرقدانهي!حطفذلك،مرات7المرء

ابدايملألاالمرءعلىوان،للغفرانحدودهناكيكونألايعئفذلك،مرات7

سبعةلقاتينتقم211(:4:4)تكلامكبنشيدتذكيراهناونجد.المغفرةمن

ذأتها:الارقامرمزيايسوعويستخدم."وسبعينفسبعةللامكوأما،اضعاف

.مرات7ومرة7.

لامك،هوذأألانتقام:تصعيدإلىالطبيعيةالغريزةتميل.الغقرانإلىالانتقام3-من

23(.:4)تكخفيفرضمنلينتاتمولدأقتلانهيتبجحقاين،أحفاداحد

"عينمحدودا:يبقىفالانتقام:امامإكخيأوةتعتبربالمث!المثلشريعةوكانت

ت،ممكنةالاجتماعيةالحياةيجعاىمما23-25(،21:)خر"بىسمت،بعين

يجردالذيبالحبيطالبحينابعدإلىيسوعويذهب.العنففيتصعيددون

أحدفلاالآخر".لهفاعرضألايمن،خدكعلىلطمكامن1:سلاحهسالآخر

بفعلالشرويقابلالعنفيرفضالذيإلاالسلاحمنخصمهيجردانيمكنه

شبهه،علىنصبحوهكذا.اللةاىتحقاحعوعكذأ،يتصرفومنالخير.

00011.نغفرنحنكمالنااغفر11:منهنطلبالىبوسعناوسيكون

غفرأنانيبدو-15(ا64:في)كما35الآيةفي؟للغفرانشرطضتاكهل4-

نايؤكدفبسوعبنا.يتعلق4(-ء:)5شروطدونصتالواقعفيصهوالآب

الآب.رحمةباببوجهناتغلقاناخوتنا،تجاهوحدها،قلبناقساوةبوسع

نغفرانمنيمكننافذلكأضا،الآبغفرأنمنيقينعلىنكونانولبر

33(.)1لاخوتنا
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الدينونةمثلى

(531-46 :)Y

؟.قفأثفةيخقيغ،فيةالألأ!ر!ايخةقبذلقاقأألأخيريخ!ننوعقثذ.إنينغ........:

الكشر)الكلذارىالسابقيتالمثليتممالحالكانتوكما.المتألميتك!وبيتبينه:

بمشاعر:الكلي!فينبنهيالمت!هذاوفي.القهملكوتهوفالمقصودوالوزنات(،:

الإب!بتيهدإ؟لمجيبه؟

عرهـقعلىجملس1لملاثكة،جمغكبه1تو،مجدهفيلإففى1إلنجاء1إذو31

عي1لر1كمايفصل،بعمقعنبعفمهمث!فصليلامم،1جميحلديه32وتحسر50مجد

1لملكيقولثم"3لثىله.عن1ءلجد1وجمينهعنف1لحز1ثيميم123ء.لجد1فيف1طز1

إنشاءهنألكم1لمعد\لملكوت1دزثوأبي،كهمبارمن؟ئظلو\،:يدينهفيللذين

كرياثطويتمولني،كنتوفسقيتمولي،وعطشتثأطعمتمولئ،جعتلألي35لطأ:1

:1رلإلر1ثيجيبه!2*.إبفجئتموسجب،فعدتمولنيومريمن!ا،تحولنيفكسوعر؟ناو36

كريباإلناك!ومتى"3؟فسقبكعطعففىأولأطعفكبئعاإئناكرهىب،ئار

إنسك؟*فتظسجباأومريف!اإئتاكرمتى93و؟فكسوناكعريانماأوظويناك

إخوتيهنحد1لوذثكمنلثثعمنعتمكلماثكم:أثؤفىألحق1لملك:يخ!جيهم.

1؟.عنعتموهقدفلي1لصظ!،هؤلاء

لإلدية1لنا!\إفى1لملاع!،إئهاعي،أثيكمثشطل:1عنللأينيقول1؟ثم

سقيتمولني،ف!وعطشتأطعمتمونى،فطجعت2"لألنيوملاثكته:،بيس1لمعدة

فماوسجبومريف!ا،ليكسوتموفوعر؟ظآويتموني،ث!كربكنت3"و

أوغريباعطسافى،أوجائعارأفيكمتىئارب،إئظ:هؤلاء"؟ثيجيبه1!يمولني!ر
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أهرةإئ!لكم:ألؤفىآلحقه"فيجيبهم:1سع!ك؟"وطسجب،1ؤهريظعر؟ظ،

ب1ثعأ1إفىهؤلاء6"يخ!ذهب؟تصنوهافلي\ثصظرهؤلا،هنحد1لوذلك1تصنعو

لإلديآ؟1بة1إفى1رلإلر1ولإلدي،1

ا!هاللآثظلة

ألانسانابنأمامالمثول31-33:

11المباركين11دينونة:3404-

وتبريرهاالمكافأة34-36:

4 0 - 'r v:ألابراردهشة

11الملعونين11دينونة:14-54

وتبريرهالعقاب:14-43

الاشرأردهشة:44-45

الحياةأوالعذأب:الخاتمة:46

مكلومات

رقمالنص2،ملفرأجعوا،يسوعيحبهالذىاللقبهذأبشأن:الانسانابن-ا

الغالبفيهمااللقبانوهذانملكا؟يسوعسيدعى34ألايةوفي.معلوماتا2

عئيدافعأنالملكعلىكأن،القدمالعهدوفي28(.:91)انطرمرادفينشبه

،-2ا:2Vمز)رأجعالفقراءحقوق tأنظرالدينونة،بشأناما.\(4-ا

.الموضوع:ادناه

إلايفصلهالاوالرأعى؟والجليلاليهوديةفينحتلطةالقطعانوالجداء:الحراف2-

الليل.في
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اسفل!

؟الوثنيونام،البشركلهيهل:ألانسانابنسيدينهاألىألامم"11هيمن-ا

11،"ملعونينالآخروالبعضرامباركين"،1البعضكونعنألانسانأبنيعلن2-

الكلمتين؟هاتينتفهمونكيف

44(؟و37-93)آألانسانابنفيهيعرفوالمافممعاوالاشرارالابراريؤكد3-

رأيكم؟ما

ةءللقلاتلىامسا

غيرأمكانوامؤمنينالبشر،كلوأنما،الوثنيينهناالمقصودليس:الاممكل-أ

يسوخ،وتلاميذ.الجميعمخلصانهكما،للحميعدياناسيكونفالمسيح.مؤمنين

تجاهأفعالهمعلىوأنما،أيمانهمعلىليس:الآخرينغرارعلىسيدانون

2)راجعالمتألمينكلتجاها،االاصاغر11 1 :.)V

حولالاشتراعتثنيةسفربتعليمالدينونةمشهديذكر.ملعونون،2-مباركون

أنا.والشروالموتوالخير،الحياةامامكاليومجعلتقدانيأنظر،11:الطريقين

الحيادامامكمجعلتقد...وصاياهوخفظ،إلهكالربتحبأنأليومآمرك

2(.150-03:)تثتحيا"لكصالحياذفاختر.واللعنةالبركة،والموت

انما5(،:18في)كمابالاصاغربتمثله،يسوع.الصظر"!لاء*اخوقي،3-

ألاخوذحبعن)العبادة(اللهحبيفصلأنيرفضفهوالانبياء:رسالةيوأصل

قىنالعشر،الكلماتقسميفياللوحين"،11فيوكما(.والرحمة)العدل

يذهبيسوعانإلا4(..35-)22:الاوليينالوصيتينبينالفصلالمستحيل

منجعلفلقدواحد.آنفيالبائسوالقريباللة،ألامهفي،ذاتههوأنهأبعد:إك

ا!االاسفلافياألالهذلكذأته
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يرلجرلمير!اا

الرابينيةالأمثالى

ناثانالبيفعثهكذا؟الامثالاحيانايستخدمونالقدمالعهدانبياءكان

حكىفلقد-7(.ا:12صم)2زوجهاومقتلىبتشابعمعداودزنيففتىكيئ

استصالاع،ال!حطعلىداودحكموحينفقير،نعجةسرقكأقيرجثقصةذاتهناثان

حملححوالقصصمذهمثلمنوالهدفا!اانتعوالرج!!امذا1له:يقولانناثات

حمآإكيهدفكانالكرمفياشعيافنشيدذاما.حياتهفيالتفكيرعلىاسمامعا

ا-7(.5:)أثزالسئوسلوكهمجممادلةاهتمامبينالمقارنةعلىسامعيه

،زهـيسوعفي،الربابنةعظاتفيالمميزهالاساليباحدهووالمثث

النماذخ.بعضإليكم.بعدهولاسيما

خدامهدعاملكمثك07(:عام)حوأليزكتايبنيوحنانرابامثالمن

بابعندوجلسواتزينوأعقا،ء،كانوافالذىتارخها.مجددأندون،مأدبةإلى

أغبياء،كانواالذينامأ؟الملكبيتلتنمانقيزهناكاه!1قائليز:المللث،بيت

دونمن)أيتعبدونصنمأدبةتقامانيمكنث!ثقائليز:عملهمإلىفذهبوا

مثلفيما،مرينينالعقلاء،امامهومثل.خدأمهالملكدعاوفجأةاسمعدادات(؟

مئواحتدالعقلاء،رؤيةلدىالملكوفرى!القذارةسنعليهكانواماعلىالاغبياء

ويأكلوافليجلسوأ،للمأدبةتزينواالذ!:وقالالاغبياء،.رويتهلدىالغينب

؟ا-4ا:2دمئ)راجعويشاهدوأفليقفوا،للمأدبةيتزينوالمالذينأما:يشربوا.

الذيبونرأبيتشييععظةفي03(0عام)حوأليزيرارابيامتالمن

وكان.كثيرينعمالأاستخدمقدملككان:عمرهمن3والعث!رالثامنةفيتوفي
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معهليتخطىاستصحبه؟الملكفعاطماذا.عملهفيكثيرأنفسهيجهدواحدبينهممن

لهذاالملكودفعاجرتهم،ليأخذواالعمالإليهتقدم،الملكوصلوحينمهل.على

كله،النهارتعبنانحن:قائلينيتشكونالآخرونواخذ.كاملةأجرةايضاالعامل

لهمفقالأعطانا!كماكاملةاجرةيعطيهوهوذأ،ساعتينسوىيتعبلمهذابينما

،بونرأبيوهكذاالنهار.طيلةانتمتعبتمممااكثرساعتينمدةتعبهذأ:الملك

ناآخرلبيبتلميذبوسعكانمماأكثرالتورأدراسةفيعاما28خلالتعبفقد

أ-16(.'0:1مئ)رأجعالعمرمنالمئةحئيفعله

حجارةأوذهبيةقطعة3دأرفياضاعملكاتخي!!المصدر.مجهولم!ل

وهكذافلس؟منأكثرتصاويلا(الزيتمن)قنديلبفتيلةعنهايبحثألا.ثمينة

يستطيعبفضلهإذصغيرا،شيئاعينيكفيالمثليعتبرانينبغىلا،الطريقةبنهفس

1(.80-:15لو)راجعالتوراكلماتإلىينفذانالمرء

طا

النهدينونة

يدفعغالبا،يخيبوالذي،العدالةإلىألانسانقلبفيألمحفورالعطش

أدثةدينونةانتظاروكان.نهائيب!ثسكلالعدالةهذهانجازأدثةمنينتظرانإلىالمرء

هذانحومتجهبرمتهالبشرىالتاريخأنذلك:اليهوديةالديانةفيقوياهاجسا

اللةدينونةعلىيشددوانماحسب،الإرثهذافيورتأنجيليندرجولا.الهدفت

:18)محدودلابشكاطالغفرانممارسةعلى،تارةيشدد،يسوعأنذلكلماذا؟ايضا،

وصريفالبكاءيكون"هناك:رهيبةكلمات،اخرىتارة،ويطلق21-22(،

2)111نسنالاا : A22؟31:24،05؟:orبالتالي،و.(3.:52؟)42:0؟

؟قسوةأمرحمةبازأءنحنهات
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ال!قن!!للااللهانقحا!

الحرمب!سببضعيفةاصبحتجماعتهفلأنالدينونة،علىمئشددأذأ

اسلطان1بان،الحاليللوضعوخلافاباستمرار،يذكرهاأنعليهفكانمسها.الذي

المستقبل،فيتارة،معلنةالدينونةنجدوهكذا.)(8:)16عليها"يقوىل!الموت

التلميذيبقىبحيثمسبقا،امكتوبا"1شىءكلليع!جهة،فمن.الحاضرفيوتارة

وعلى.اليومبالخيارالقياممنبدلا،اخرىجهةومن.مصيرهعنمسؤولاوحرأ

موقفكمان.ممعنئ:مئأنجيلفيمراتعشراجرة"11كلمةتتردد،المثالسبيل

المقبلة.الدينونةإلىيؤديالذيهوالحاضر

:13؟12)3:حصاد31-46(،)25:محكمة:فهىالدينونةصورأما

9)1نار3(،4-20 7: ، 1 -2 1 1 : r31:04،24؟ )t؟12:14)عاقاب

حدإلىسلبيةبطريقةورئيقدمهاالصور،وهذه(.I(':ا).كضف7(،22:

مراتسبعتتردداجحيم"1وكلمة؟مطهرةكونهامناكثرمدمرةفالناركبير:

ويوحنا(.لوقامنكللدىومرة،مرقسلدىمرأتثلاث)مقابل

اثيالمهديألة

فلأنه،القتلةالكرأمينمثلستانطلاقا،عليهحكمقداسرأئيلكانإذا

2:42)1الكرمربابنوقتلرفض - 3.)rاملكوت1:القولإلىيسوخويخلمر

يعرضاسرائيلفرففر43(.)21:"ثمرهتثمرلأمةويعطى،منكمسيزعاللة

أنجيلكانولماا-15(.أ28:؟YV:)66-62يسوعقيامةلحقيقةنفيابكونه

نفهميجعلنافذلك07،عام،الرومانيدعلىاورشليمخرأببعدكتبقلىمئ

قرئتفلقد،اليهوديالجانبمناماأسرأئيل.دينونةموضوعتضمنهاألىالقوة

إلهية.دينونة.ممثابة7.عامكارثة
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الحنيسةينهنةفى

لماأليهودتقصدتكنلملليهودالمناهضةمئاقوالانإلىالاشارةوتجدر

ايضا،إنتمإنذارا:إليهايوجهالتيذأتهاجماعتهقصدتمابقدرإ(لهمالانجيليكتب

المرءيكونانيكفىفلاآليا؟لشالخلاصانذلك.أدقةدينونةصت.ممنجىلستم

21-27(.:)7عماذهمتطلباتمعحياتهبقيصاإانعليهيجبوأنمامعمذأ،

انهلاهوتيا؟حديثاكونهمنأكثرراعويحديثهـتحديثانيتضحوهكذا

وإلاممارأ،كرجأنأيضاهيعليها:كاذبأمانكلضدالخاصةكنيستهيحذر

-أأ:)22المأدبةإلىللمدعوينالعرسثيابمثلكانهناومن.مرفوضةتصبح

وفقيعيث!أنايضاعليهبل،بالنعمةمدعواالانسانيكونأنيكفىفلا13(:

.الدعوةهذه

لى!للمناقلثدةا

ييعو؟؟فيالميعيحالي!وديرلملماذا

المسيح.هويسوعبانأيمانيأعترأففذلك"،المسيحايسوع1نقولحين

منذلككانلماذأ.زمانهفياليهودمنضئيلعددسوىيعرفهأالواقعوفي

.ممكان؟الصعوبة

الم!ميثعالقظا!

؟11اسرائيلإلىالملكتعيدالزمنهذا"أفيالتلاميذ:سأل،يسوعقيامةبعد

البلادبتحريرالسياسىالأستق!لاليوطدانالمسيعمنينتطر6(.كانأ:)رسل

عرشعلىيجلحرأنينبغىكان،دأودنسلمنكانولما.الرومانيألمحتلمن
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يجعلانينتظركانكماا-16(.72:صم)2لداودادلةوعدوفق،أسلافه

تدخلانالمتوقعمنكانبللاالصغار.لحقودتىاحترامفي،سلامفييعيششعبه

لها.نهايةلاسعادةطورفيحزن،كلمنتحررتوقدكلها،البثمرية

انظر،11:الحيالانتظارهذاعنعبرتيسوعزمنمنيهوديةصلاةهناك

كيإلهنا،يا،أنتتعرفهالذيالزمنفيداود،ابن،ملكهملهموأقم،الربايها

...بالعدلويقودهالمقدسالشعبسيجمعالذيفهو...عبدكاسرأئيل،علىيملك

حكمةبحسبوالاممالشعوبسيدينوهو...وسطهمفييسكنالظلميدعولن

...القدوسبروحهقوياجعلهأدتهلأنإمه،بفضل،أيامهطيلةيضعفولن...عدله

17(.،سليمان)مزمور"اسرائيلملكعظمةهيتلك

ي!مه!ثقلالة

دأود،أبنحقاأنهوالديى.القوميألانتظارهذاالبتةيحققلميسوعانإلا

الناسيرلم،الناصرةسكنلكونهولكنلحم،بيتفيولدولقد..يوسفبوأسطة

وكأننلألامل:بعضانبتتصنعهاالئالشفاءاتفانذلك،ومع.جليليسوىفيه

11الوجوهجميععنالدموعالربالسيد"يمسحدوما:تتغذىمستقبليةأحلامبازاء

الربروح11لاسعيا:قولاالناصره،مجمعفييوما،يسوعواختص8(.25:)ألبز

سبيلهم،تخليةللمأسورينلأعلنوأرسلىالفقراء،لأبشرمسحئلأنهعلئ،

فيولكنهأ(.61:أشبمستشهدا4:18الو00011إليهمالبصرعودةوللعميان

المتحصىالجمعأرادحينأخر،يوموفي!أعجوبةأيةيجترحلم،بالذاتاليومذلك

السياسيةالسلطةتبدولاوهكذا،15(.6:)يوالجبلإلىهربملكا،ينصبهان

ألاول!همه

فلقد.المسيحليسأنه،لمعاصريه،بوضوحالمأساويةنهايتهبرهنتلقد

قدذأتهاللةكانوالانكى،أحد.عنهيدافعلمو،الدينيةالسلطاتعليهحكمت

لتلاميذهيبغىوكان.الإرهابياوالعبدكمثليموتتركهانهطالماعلنيا،عنهتخلى

كى،القدسالروحموهبةويتلقواالتصور،تفوقألىالقيامةخبرةيعيشواأن

013
http://kotob.has.it



!قط)2(انجيل40

فهو،أعتباره.لهادلهردفلقدتماما:العكسرعلىهوالامرأنفشيئاشيئايكتشفوأ

خبلاباتسعتماوهذا.يتوقعونهيكونوالمبشكلولكن،المسيعحقاإذن،

A1-\22-2،36:)رسللليهودتبيانهإلىالاولىالرسل r : r.)...اغ

لآآ

متىدبغ!انغمغنسردمددسوص

(81-8،61-أ:6)متى4لحها،5لحااا،قةلحدا

فيالكبرىالثلاثبالممارساتوتتعلق.هـت،خاصة،قصيرةتعاليمثلاثةهناك

يشددأنه؟وش!طيةخارجيةعبادذيعارضالأنبياء،إترفي،فيسوع.اليهوديةالديانة

بدءاالعهد:علىتدرب.ممثابةهيالثلاثالممارساتوهذهالنوايا.صدقعلى

علىانتباهناتركزوهي،الصا،ةثمومناخوتنا؟نحونلتفتتجعلناوهي،بالصدقة

الممارساتهذهتعاشأنوينبغيذواتنا.مننخرجيجعلناوهو،الصومواخيرأأدله؟

مرضاته.فيوالرغبةاللهمجدإلىالسعيوبدأفع،تباهدونمن"،الخفيةافي1

7:13-14(اول!ا!)متى

وأحرخالبابأضيقما،واسعالهلاكإلىالمؤدممطوالطريق،رحبالباب11

)علحجدأمألوفالقديمالعهدفيالياريقينموضوعان".الحياةإبأالمؤدياليأريق

بتتابعالبشريالوجودنشبهانوبوسعنا2(..أ-035:تثالمثالسبيل

تقربناخياوةفكلالجيد،يق""ال!إأخذنالواتخاذها؟يجبوجهةأية:المنعبلفات

متطلباتيسوعيخفيولا.عنهتبعدناأنخطوةلكليمكن،وبخلافه؟الهدفمن

.وراءهالسير
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(28-42:أ2)!أبإنالاآية

مئ،ويذكر.وقيامته.مموتهيسوعينبىاعجوبة،اوايةطلبعلىردا

جوففييونانقيناهاالتيالثلاثواللياليالثلاتةبالايامولوقا،لمرق!رخلافا

القبر.فييسوعمكوثمعموازأهيعرضانمافهوأ(:2:يون:04)آالحوت

:22تكص!)انطا،قاالخالأصيوملليهود،بالنسبة،كان"الثالثأليوم11بانعلما

2-3(.6:هوشعمن)انطلاقاالقيامةويوم(،أسجقخلاص:4

(52-أ61:3)!االحن!4...11الن11

8مرقسفيالموازيالنص 27-9: : Aالنص!2،)ملفدرسناهانسبق

بطرسعلىكنيستهيؤسسفيسوع:أأ-79الآياتاضافمتأنإلاأ(.رقم

الأخيلسمىماكثيرا22(.'2:1أش)رأجعالسمواتملكوتمفاتيحويسلمه

11"كنيسةكلمةيستعمل،الاربعةبين،وحدهفهوا:االكنسيألانجيل11مئبح!سب

فيليسوعاقوألاجمعأنهكماالتلاميذ.جماعةعلىللدلالة(18:17؟أ8:)16

3(.رقمالنصراجع؟أ8)فالمسؤولينإلىموجهخطاب

!

الي!وديةوالصلأةالأبانا

ذلك.يسوعاياهأعلمناالتيللصلاةاليهوديةالجذورنكتشفانبنايجدر

،مقدساسم،،إلسموأتابانا،11:بيبليةمىألاباناتضمنتهاادحطالمفردأتكلان

المفرداتهذهمنفكلا،شرا،نجى،تجربة،ديونغفر،،اليومئالخبز،مشيئةملك،

زمنمنبصلاتينالاباناصلاةنقارنانالمفيدوص.لشعبهاللهوجيبغئيذكر

يتلونهما.اليومصتاليهودزالما،يسوع
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ي!ن!قلى

ملكهيقررته،/رلمبحسبخلقهوقد/لطلم،فيلملكر/حمهوضمدلهامعظطليهق

آمين.قريبوقتوفيعاجلا،/سر!ليل،بيتكلحياةوفي،/يامكوفيحإتك!!

/لأبدلمولملينلآلممق/لدو/م،علىمبارص/لعني/ممهليهق

متسام!،وصكرمامرفوعا،ومعططممجد/،ومعوولممإرص/لقدوسسململيكق

مديحوفؤ!كلنشيد،وكلبركةكلفؤدحلملذيهولمرصمإليكق-وممدوحا

آمينلم/لطلم.فيلهتؤدىتعزيةوكل

.تلملسمولمفي/نذي/بيهملدىمقبولةوتفرعاته/سر!ليلصلو/تليهق

آمايق

مينآش!ديل.لمولكلك،لحإةلموكذلك،/لسمو/تمنلملسلامملءلمات

مينآ/سطفي.وعكلكلعينفليوطده،عالي/لافيلملسلاميوطدلملذي

!لقنلهالقفاليةل!كاالب!

نجيك..كتهكط،ويةلملسطعالبلملافيلمدسؤلهلمدطلمكطفي/عكنقدس،ر3

رض.y,كلملأومجده/لجنوو،ربقدوسقدوس!قدوسر

وحدكفانت،سقطلأتامل!،ل!ساى.خصلأننا/لإنا،يار7،/كمرك

ويكثر/لقمر/ن./لرحمةيصنع/لذي/لربلميها/نتمإركوتقمر.تصفح

نتلمنكلا،/عكجللممقتأخروونؤبخا.حناكظوقدءناثقانطرلمر7،

لملقدير.لمصرلم

موضوعحمذلا./نتلانك،فنخلصحخلض!نشفى،/لرب،/يهار*،لمبشفنا

مين/لا/لطبيبو/نت،للكلم،/لئه،/نتنكلا،جروحنالكلتامالثفاءمنحلم

ولملرحوم.

...
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(1)لوقاانجيل50

!

مؤئفلوقا

ئينبلفلىاثد4كتاب

بينهمافصلواذا.الرسلواعمالالانجيل:جزئينمنلوقامؤلفيتكون

جيدآندركلكىسويةمعهمانتعاملانينبغىذلكفمعطبعاتنا،فييوحنا،أنجيل

يتمالملكوهذا)الانجيل(،يسوعافتتحهالذيادلةملكاعا،نمؤلفهما:فصد

8(.:االرسل)اعمالإ،رض"اقاصىاحئ1الكنيسةفيإعدأده

تاوفيلسباسملشخصأ-4(،:)1أنجيلهمقدمةفيلوقا،ويكضف

وخطته:هدفهعنألئة"(،احبيب)1

وقيامته(وموتهيسوع)رسالة0011عندنا.تمتالئللاحلىأثروايةكتابة..0.11

يسوع)تلاميذ"للكلمةخدامآصاروا...عيانشهود...الينانقلهاكما..0.11

كنائس(ومؤسسىرساذاصبحواالذين

مصادر(عنيبحثالذي)المؤرخ011.اصولها.منجميعاتقمحيتهاأنبعد..0.11

روأيته(يبني)المؤلف011..مرتبة..اكتبها.انايضآأنارأيت..0.11

الكرازةويعضقيث!تالمكتوب)الانجيل"تعليممنتلقيمتماصحةا!لتتيقن.

(.الشفهية

أئفتاا:التاقيالنحوعلىالانجيلتوجزفهى،سلالراعمالمقدمةاما

على)عماذهالبدءمنذوعفم،يسوععملماجميعفيتاوفيلس،يا،الاولكتابي

بعدحيانفسهاللرسل(اظهرالذيوهو.،رنجر..فيهالذيأليومإكيوحنا(يد

أ-3(.:ا)رسل...آلامه

Irv
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(1)لوق!انجيل50

ا!انبلل!لدا!ماللةنظ!ة

بينالافضلهىجيدةبيونانيةوكتببعنأيةالفثري،عمللوقاانجيل

راويآبصفته،نواياهتعكسروايتهلوقأبهارتنس"11الئواليأريقة.ألاربعةألاناجيل

يوحناتوقيفيأتيالمثاك:سبيل)علىتحويلاتأجراءمنيترددلافهوولاهوتيأ.

ئذكرلا:المثالسبيل)علىوحدرات2(0-391:،يسوععماذقبلالمعمذان

لسفرومنطلقأالانجيلخاتمةاورشليمتبقىكي،الجليلفيللاتائمترأئيات

(.الاعمال

القسمينيتناولالملفهذاألانجيل.لهذأالكبرىالاربعةالاقسامإليكم

والرابع.الثالثالقسمينسيتناولالسادسوالملف؟الاولين

(5:13-1:4)المعمذانويوحنايسوع-ا

(13:-4ا)3:البريةزمن52(؟:5-1:2)الطفولةروايات

الحلاصىنجض:5(0:-4:419)الجليل!الرسالة-2

وتنشئةاسراييلاإنداءات:Y(511:8-9:)9اورشليمإلىالصعود3-

التلاميذ:

(51:12-13)9:الاولىالمرحلة-ا

(:0Y"1-V1:r1)1الثانيةالمرحلة2-

11ern-91::)17الثالثةالمرحلة3-

92Or-:1)9اورشذبمفيالوساله4- '1: t:)الحلابر:اكتمال

)24(.القيامة)22-23(؟الآلام2(؟أ2-0)الهيكلفي
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(1)لوقاانجيل50

النامرةفاييعو؟

.r(.-4:61الوقا

؟.يخ!غنمرازةاتأثاففقد.كفةلأنجبقةقفخضنأانروايخةفذهقتن!قأنجنه!.....:

الانجتههأساةاستبافانهـا.ثكلهتو،مض!كل،الناصرةاهلامججابالاولى:

إبي!و؟.رمصب!بللحمممابميهر؟صةالجلإصإيبثبمىبرمت!ا:

يقرأو!؟طدته،على1لسئتيومجممح1دخلصونفلىحيثدمرة1ألىو16

فيه:1لمكؤب1لم!فىلسقر!ثؤجذ1ثقتح1نثإ،لن!1يي!فر"إيهفدفخ!9

عليلرث1ذو!ما

1ءلفقريبمائشز!9هسحئلأنه

للمأيمودينثأعلن1!سل!د

سبيلهمتخية

إيهملبصر1عدنوللغإفى

1لمظ!هنعن1كزخو

".لرث1عند1علن"سنة!!فظو9

كئفمجمعح11هل!جموطوىنت.وجلسطادأ1إفىثأطدهلسفر1طوىئم01

ىلؤ\و22*.هنكم.كلسمحلإلة1هذهثختأيو؟يقوفى"طم:هـأخذ21إيط.!خع!ة2

أ!لوفى:يخ!قوفمهمن.يخزخ1لذيلنعمة1كالا؟هنويعجبوفىبئجمعهم،لهفىيشهدو

1يئقبطبب19لمل:هذليتقولونسك"أنكملاطم:فظلإلن"يوسف؟1233هذ

1فيف:و"2*.ظحو؟كفرفيىجر1!لآجم!كلهـشي؟وطكفيظع!نحه.هظ.نفسك

وطه.ئقبل"فينيهنطألؤفى"لكم:ألحق
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(1)لوق!انجيل50

حيرإب،أب!!1مليلار1كعير!منئيل11سرفي"ىفىؤجمق"ألؤل"لكم:25

لثديدة،طعةكل!يلاركل1ثأ!دتيأشهز،وستةلت1سنوئلالمحثلسط،1حتشتعت1

!فىو!1ع!يد\.فتمعزفي1!هلة!إفى1رليعلو!!،هنهقحدة1وإفىإيلظيزل!لهوا26

وإتما،جد"منهم1يبرأوفلمثن!رأفيع،1!دعلىبزعي1منكئرو1ئيلسر1!

لسؤ!ي؟1لعططبزىء

ودفعوه1فظمو92لكلام.11هذل!عهمعندلجمح1فيثذين1فثا!!ظلؤ"جميح"2

عنه،ليئقوةمنية"عليهمدينتهمكانتلمذي1لجبل1حرفيإفىو!ثؤه1لمدينةظ!ج!فى

ومفى.بينهممنمز"3ولكنة

ا!هالبهثظلة

24(؟وهو16،22،المش!هد)باستثناءالآياتيكادينفردلوقابهذا

قسمين:منمركب

المقدسةالاسفارقرأءة:الناصرةمجمعفي2:.-أ6

وإعجابدهضهكلهاقعلردود:يسوعرسالة:12-22

بلدتهفيالترحيبيلقلمالبىيسوع23-24:

غرباءتجاهوالبشاعأيليامعجزات25-27:

مغادرته؟يسوعقتلومحاولةمعاديةقعلردود28:03-

مكلومات

ألاسفاريقرأونكانوا،البركاتوصلاةالمزاميروبعد،السبتصباح،المجمعلي-ا

وتتلىالضعبا(.)وهناالانبباءمننصثمومنالتورأ،منبنصبدءآ:المقدسة

وكانت.بالارأمية)ترجوم(اترجمتهأ"1ثممنوتعطى،بالعبريةاولأالقرأءأت

16الفصليسوعيقرأقلكى؟الحبواناتجلودمنملفاتعلىئنسخالنصوص

اماوقوفآ،القرأءةوتتمامتار!ستةمناكثريلفأنعليهكاناشعيا،كل

جلوسآ.فيجريالتعليم

014
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(1)لوقاانجيل50

لوقاوئسمط.السبعينيةاليونانيةالترجمةبح!سبهناهو6،أاشيامنا!لرجح2-

احرارأ"المسحوقين"اطلقعبارةيضيففيما"،المنكسرةالقلو!اشفى11عبارة

11.لإلهناانتقامايوم21:الآيةنهايةيحذفواخيرا6(؟58:)ألق

اسفلآ

ماالتوأزي؟هذألماذا2؟0والآية17اب-6الآيتينبينترونمقارباتاية-ا

اشعيا؟كلاممنانطلاقآ،يسوعرسالةفي

24-)آوكفرناحومالناصرةبينألاختلافهذالماذا2- Y؟)rمعالعلاقةهىما

2-27(؟)آهوأليشاعأيليامعحزات

فيالرفضكحذاينبئماذأعر؟ليسوعالناصرةاهلرفضئفئركيف3-

ألانجيل؟بقية

ةءللقلاتلىامسا

ألمحورذاتالصغيرةالروأيةهذهعبروئرزت،قرئتالتيالمقدسةالاسفارأ-

علئالنصهذأئطئقيسوعانذلكيسوخ.برنامجعنتعلن2(،.-أ6)آ

وفي6.ااشعيأمشيحاوألاخيرافيحما:المنتظرألئةئرستل،أذنفهو،.ذاته

بالانبياء:تتعلقانالمقدسالكتابمنروايتينيسوعيوجز25-27الآيات

منالقراءةيذكرولاألانبياء.اقواليتميسوعانعلىلوقايشددوهكذا

.نظرهفياهميةأقلكونهاالتورا،

:22؟)3القدسالرومنممتلئآبصفتهسحموعققذمسبققدلوقا2-كان

.لمأسورين./ا.للافئر(الانجيل)حرفيا:"البشرىايعلن1محررإنه(.4:1،41

إلىبالنسبة،اولاهيالبشرىوهذد.العللوذويالمرضىيشفى:والعلامة

كثيرالوقاوسيشذد.شعبهتجاهاللةبأفضالتجاإنهاا؟انعمةرسالة11،السامعين

2(.)رسلالعنصرةفيالآبارسلهالذيالقدسالروحبفعلالتحرير،عملعلى
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(1)لوق!انجيل

فالناصرة،.يسوعرسالةميزةوهوالغرباء،باتجاهالانمآحعلىلوقايركز

منالعكسعلى24-الآيةفيالواردالمثل-نبيهاتستقبللاوطنه"،11

لوقارواهابشفاءات23(الآيةفيالطبيب")11يسوعيقومحيث!رناحوم

.4:364بعدمباشرة 93-.cايلياغرارعلئفي،بالفعلهوقيسوع

الوثنيينعلئاللهأفضالاغدقااللذين.(.مق85008-0أحواليواليشاع

نبؤةخاتمةلوقاحذفلماذأنفهموهكذا14(.5:مل92؟1،:17مل)1

11(.إلهناأنتقام)11للوثنيينمعادبةتبدوأنبوسعهاكانألى612:اش

وليس"،يوسف"أبنسوىفيهيرونلاإذ،بيتهاهلتبلفمنالمرفوافى

سكنحيثكفرناحوممنيغارونانهم61.أشعنهأعلنالذندالىاوالمشيح

بول!رمع)قارنواقلهفيالرغبةإلىالأمرهموينتهىمثهورا:واصبحيسوع

الانبياءكلمصيرهوذلك42-46(.:13رسلبسيذية،أنطاكيةفيوبرنابا

إتماممنيسوعيمنعأنيستطيعأحدلاولكن.يمحونبللا،يرفضونالذين

51(.:9راجع03؟)1اورشليمإلىالناصرةمناطريقه"،1ومواصلةرسالته

قيامته؟إلىمسبقةاشارةتلكتكونألا

البيثطوة

26-38(:أالوقا

:ي!غلأدة9وفشفدفريغأننىانبنثثا)ةفشفدنجيثققأربةقا.اقيفتتنهالبأ.....ة

:هذا9.يسو!ب!،الروايةهذهمتالمركزفيمريكلليست:الانتباهيجبولكت:

اطلاعناالىيسصولا(الحدثهوقممتمباشرا)لخقيقاريبورتاجاليصالنم!:

لاهلإتي:بانجرإح؟امإيب!بو!جمتمبنب!!إنجه؟مربكليم!ب!يةيكلى:

42I
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(1)لوقاانجيل50

محلا1لجيمل1فيهدينةإفى1ئيلجبر1لملاك1حة\!سلرردمر،1لسهر61\ولي

مريم.\ءلعذر11ممر،يوسفممه11ودديتهنلرجلبةمحظعذ!1ء!إ1فىدعرة،1

طذ\خل!1فد92؟هعك\لربنعمة،1لممتلعة؟لتلا،حيأثرثظفى:إيلاثدخ!28

لا!1لملاك:03فل1\لسلا،0هذهعىطنفس!و!لتشديدب1\فمطرلكلا،1

.يسوعفسميهإتوتكفي31طستحمين1ثلةثعندحظةنلتفقد،؟مريمتلي

يدلك23و1ود،دإئيهعر!ق\،لهلرب1ويويه،يدعىلعلي1وإلنعطط31ش!كوفى

"كيف:للملاكهريم؟3فظلت؟للايةلملكهيكوفىولن1لدهر،فيلديعقوبيتعلى

عي!كسينزللقدل!1لروح1أفى1لملاك:25ثأجبمالها؟،!جلاأعرفولا1هذيكوفى

نسيبتكفى261وط.يدعئ1ثلةإلنوقدو!لود1لموفىيكوثأثك،تظللك1لمعليوقدرة

لتلكوردل!1لشهر1هو1وهذف!يخوخظ،في؟لنإئظهيحبلتقدأيإولت

لرب،11فةألأ:هريم"2فظلت*للة1يعجزشيء!2فمامنطثز\.تدعىىنتلق1

كدط.من1لمالاك1نصرفو؟لؤثكبحسب!ثيكن

ا!مالب!ثظلة

والمكأنألاشخاص:مقدمة:26-27

مريمفعلوردجبرأئيلتحية28-92:

مضيح:الابنمهمة:الاولىالرسالة03-34:

كيف؟:مريمسؤال+

أدتةأبنألابن:هوية:الثانيةالرسالة35-38:

افليكن"ا:مريمقبول+

مكلومات

ألالهيالرسولهذايفسر،t(-22\2،:)9دانيالسفرفي.جبرائيلا-

541)إر"السنواتمناسبوعاا!"سبعينبشأنارميانبؤة - 1 1 :،)Yلأجل
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(1)لوقاانجيل50

يوحنابولادةزكريافبضرسبقالذيوهوالمشيح.ومجئءاورشليمتحرير

91(.ا:الو

المشتركةالحياةيسبق،الزمنذلكفيأليهوديةالشريعةفي،الزواج.كانيوسف2-

كانولما.زوجتههىبل،ليوسفامخطوبة"1ليستومريم.الجنسيةوالعلاقات

11داودأبن11وبالتاليشرعيا،ابنهسيكونفيسوعداود،نسلمنيوسنس

ب(.32)آ

القديم،العهدمنمستقاةالنصهذأفيوالتعابيرالمفرداتمنالكثير3-

صف)راجع"صهيونابنت1إلىالموجهةااإحىافر11التحية:المثالسبيلوعلى

4 : rيسوع.ممولدتمتقدوالنبؤاتالكتببأنلوقايبينوحكذأ-17(؟أ،

المشيح.

اسفل!

صصوئيل2و741:اشعياذكرهما:وردنبؤتينمع03-33الآياتقارنوأ-ا

ابنفصستصبحماذالوقا.معالمشتركةالكلماتألىأشيروا؟أ741،6:

ذاتها؟مريمومهمة؟مريم

وخيمةالحاملمرنمبيزرباطأى38:-؟04:3خروخمع35الآيةقارنوأ2-

مريم؟أبنهويةهىما35،الآيةهذهوبموجب؟الخروجمقدس

بينالعلاقةهئما(،اليونانيةالترجمة)بحسب18:41تكتورد37الآية3-

؟يسوعميلادمعالفرقهووما؟بولادةالبشارتينهاتين

هذاتنيراانليسوعكلمتينبوسع38؟الآيةفيمريمجوابفهميمكن4-كيف

27-28(.:11و2أا-89:الوالجواب
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ةءللقلاتلىامسا

ادبيين:اسلوبينأونموذحينواحد،آنوفي،الروايةهذهتتىا-

علىأوأ،)اقروعلامةجواب،اضاعترسوالا،مهمةظهور،:دعوةرواية

ا-24(ا':Iقضفيجدعوندعوةاثمال،سيل

6-7؟:13مض؟اا:16تك)راجع31الآيةصيغة:ولادةبشرى.

(7:41شا

الطفلىسيكون،يوسفبواسطة:المسيجبصفتهيعرضسيولدالذىالطفل2-

ادلةأبن"11يسمىالملكوكان.الملكيةالسلالةمنداود"،ابن11،الشرعبحسب

tصم2لداود:ناثاننبؤة)راجع ، 12 : Vملكا،تنصيبهيومففى-16(؟ا

لهفايةلاالمسيحملكيكونانيجبوهكذا،7(.2:)مزابنبصفةادذيتبناه

6(.:9ايق)راجع

لنفابنها،فريدأ:حدثا(الزوجيةحياتها)وقبلامومتهامنتجعلمريم3-عذريئ

11العلىاقوةهوالذيالقدسللروحوانمارجل،لأىبحياتهمدينايكون

اما3(60:اش)راجعدئةمحفوظةعبارةوتلكا:ا"قدوساسيكون35(.)آ

عنمسبقايعبرلوقالأنذلكرمزيا؟ملوكيالقبافقطيعدفلمابن.ادئة"11لقب

واللقبانأبي".11وسيدعوه،فريدةعلاقةاللةمعليسوعسيكون:المسيحيالايمان

02.31:يووفياا:مرفيالمعلناناللقبانهمااللة"ابن11و"مسيح"

هى11معكالرب11وعبارة.باحساناتهاللةغمرهاوقد،ن!ةااممتلئة1هيمريم-4

وقبول.ألئةمنعطيةهيخصوبتها:خارقةحقيقةهيبللاتمن،مناكثر

وإخضاعكلامهإلىإصغاءشيء،كلقبلهو،للربأمة"11تكونانمريم

27-28(.ا:ا)راجعكبيرانقلابفيهاتموقد-لهكلهاحياقا
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الن!!

ييعو؟ميلاد

أ-21(2:الو

نجنهيد..؟الأختفاذامنلفيئقيئن!قأنجقايخنفردافتيئيخقو4ة3!لااواية.........

وانما:الاححات،موقعمتتحقيقاالنص!هذاليسط!المنهارةصوركلمعالميلاح،:

يخرجمضجة-دوتمتزمنمفيمر-وقديسوعلولادةالتاريخيفالححتتكليما::

جهاببدباقإمجبيىيو؟

1ه!جمحب!حص،1ؤغسط!لقيصر1عنأهرمد!ييماط؟،1تلكويط1

جمح3ثذهبهـوريآ.طكمقرينيول!كافىإذلأوفى1\لإحصء1هذجرىو12لمعمو!.

إفىتع!رة1منلجيط1من1يظيوسف"وم!عد.مديتهفيحد1وكلليكتتدس1

وعسررته،1وددبيتهنىد!قدلحم،يتطيظفىل!11وددمدينآإفىيهودية1

ولادتلا،وثتضفىيخلاه!6وينططمالاىنتوخطبتههريموهولبيهت5

1لمظفةليموفحلهطيكنألأنهمذودليوأف!جعهثقمطظلبكر،1إلنلا!ثؤلدت

علىلي!ل1يطلسهر1فىيتوبوبرية،1يطفىيبيؤرطة1قجةتلكليىفىو8

شبح\.خوف1فضثوحوطم،لرب1جمدوأثرقلرب1ملاك"فحفرهم.رعبتهم

كله:لشعب1ثرحيكوفىعظيمبفرحكمأبسرإلنيط!ثؤ\،لا1لملاك:طمفظل"1

لعلاهة:1هذهوإليكم11لرب.11لمسحوهو1ود،دهدينةيطمخلصليو،1لكمولد11

لجند1جمهو!بغتة1لملاكإفىنفم\و112هذوديطهفمجطهقمططفلافىستجدو

لمحيقولود:1!ةيسبحوفى1لسطوير

لعلى!1ليثةألجد

لأرص1ليلسلام1و
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*!ظه!1هلبئلفملكس

هلم:لبعضبعفهم1لرطةقافى1لسطء،إفىعنهم1لملاثكة1نصرففلط15

هسوض،1وبؤو16؟1لرببهأنجرظلذي11كذحدث،طفنرىلحم،ببتإفىبنا

فىيخبرو1جعلوذلك1!1ؤولط!11لمذود.فيمفمجط1لطف!وويوسفهريم1جدوثؤ

طم.1فلورر1تعجبو\لرنظة1!عولذفي1فجميح"1.1لطفلذلكيطيطمب!

وهملرىة1"2و!جحقبط.ليوظفل!يلامو!،1هذهجمحمخفظمريمىنتو91

طم.قيلكط1و،\ؤ1ممعوطكلعلىويسبحونه1ثلةيمجدوفى

دم!هك!،يسوعممي،يختنأفىللطف!ف!فىإول!ثمانيآ1نقف!تولط21

به.يحبلأفىتجما1لملافى

ا!هالب!نظلة

لحمليتإلىوالسفرألاحصاءا-د:

يسوعميلاد6-7:

للرعاةالملائكةبشرى:8-41

يسوععنيتحدتونوهمواياهمالرعأةذهاب0:2-اد

يسوعخضان21:

مكلومات

الذيذاكسوىاليهوديةفيجرىأحصاءنعرف،:مشكلةيطرحالاحصاء-ا

زمنفييسوعولادةيحددانولوقأ!تانإلا..مب6عامقيرينيوساجراه

قبل5أو6العامفيجرتانهاجدأويحتمل.(،.مق4عام)توفيهيرودس

..مق27عاممناصورأامبرأاوغسيأسالقيصركانحين،الميلاديالتاريخ

..مب41عاموحئ
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الاناجيلستضيفالثانيالقرنوفيمذود.فيإذن،،يسوعولد:والمغاوةالمذود2-

الترلاوالمضافة"11أما.المغارةعنيوستينع!وسيتكلموالثور،رالحطالمنحولة

لاحيث1(22:1فينجدهذأننه)والتعبيرالعامةالغرفةبالاحرىفهى)71(،

.ولادةفيهاتجريانيحتمل

يتلوثون)كونهمالطقسىالصعيدعلىنجسونانهم.سيئةحمعةآنذاكللرعاة3-

لشهادتهم!قضائيةقيمةولا،والسرقةبالكذبويتهمونالحيوأنات(،بنجاسة

اسفلآ

خارقةعلاماتهناككانتلماذا؟للرعاديكثمفالربملاكجاءماذا-ا

؟يسوععنالكشفبهذأاحاطت

حدثالنشديوجزكيف؟14()آ"السماويينالجند11نشيدفهميمكن2-كيف

؟الرعاةحقايلائمهلالميلاد؟

يمارسونها؟اخذواأدقيالرمزيةالمهمةهىما2:.ا-5الآياتفيالرعاةراقبوأ3-

ةءللقلاتلىامسا

فهو.يسوعالجديد،المولودهذأهومنليكشفجاء:مرسلهوالربملاكأ-

مع)بعلاقةالمسيح(،يخلصأدئةا:ايسوعا)1مح!ص:ألقابثلائةعليهيخلع

ألايمانمفردأتهيتلك(.ذاتهأدئة-باليونانية)كيريوسالربدأود"(،امدينة1

كاشفة:رؤى.ممثابةفهىالبيبلية،المفرداتبعضاما36(20:)رسلالمسيحى

11.العلىفيفرح،،خوف،ملائكةنور،"مجد،

تضادذلك!حيواناتمذودفيجديدمولودللعثار:مدعأةالمعطاة*العلاهة*2-

إزأء،الآنمنذألسنا،؟حيوانات.بين..مكانهوبينليسوعالمعطاةالالقاببين

الامبرانلوروكان؟صليبعلىيموتالمخلص:المسيحىالايمانمفارقة
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سيدهوألاثنينمنأيولكنإلها؟وحئربا،مخلصا،أتذاكيسمىأوغسطس

الحقيقى؟لمالعا

الذين(السلام)الارض،البشرمعالمجد(،)السمواتأدئةيوحدالملا"دكةنشيد3-

)موضوع(الناس11وأنما"،الصالحةألارادةذويالناس11المقصودفليس.ادلةيحبهم

يسوعدخولالدى91:38فيالهتافايضاانظروأومسرته".اللةعناية

(.أورشليم

أفم1(؟11كبير،فرحانجيلاليكماحمل)حرفيا:السارةالبشرىالرعاةيتلقى4-

يتحملونثمومن16(.)آالجديدالمولود:المعطاةالعلامةهذهيتأملونسوف

بازاءأننااليناويخيل.اللة.ممداثويحتفلون،سارةبشرىيعلنون:الملائكةمهمتى

مفرداتعدة)هناكللرسلمسبقةصورهتعكسالىالاولىالمسيحيةالكرازة

91(.)1الصمتمريمتلزم،العكسوعلى2..ا-7الآياتفيالكلمةعن

الن!!

يثط-نائين

1الوقا -V1 1 :)V

؟.4،نثنفأ)!ايتتىل!قأيخ!)3تلأنأ(1لأألأان!قذقيئانننيريخن!ن!غخظافينجكد.......:..

:نقرأ.نائيتمتشاباخصتوالاخرى1(1-.)7:المنةقاندعبدخصتاحداهما:

يقد!الاخير،النبي،يسو!نرىحيثلوقا،بهـاينفردالتىالثانيةالروايةهذه:

ابتهمببوبتمجلاماتاحإى:

جمحوهعه،فىيسلاووتلايتهظي!،!يظفىمدينةإفىبعدثذذهبو11

وهييأههوحيدإلنوهو،محمولهيت1إذ1لمدينة،؟بمن1قزبفلط12كئر.
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عي!،لسفقة1أخذتهلرب1ط1رفلط113لمدينة-منكرجمحيصج!وىن9زهلة.

فتى،ئيفضفى:!ه!ه.لؤقفثلمسهلنعش،1هندظثم"11*تبكي*لا!:فظل

لحوف1ظهـؤفى16أهه.إفى،فسلمهيتكلموأخأ1لجتفجلس\5-إقملك:1هـؤفى

1نتسرو!1إ*سعبه1ثلة13فتقد،عظيمليثبظ؟ظئير:\ثلة1جم!عافمجدوعيهم

بورة1حي1بو1جمغكلهاوفي1ليهوديةفيشأنهفي1\لكلامهذ

ا!مالبهثظلة

الالسلوبوفقتسير(الروحردبالاحرىو)1هذهالشابإقامةروأية

الاعاجيب:لروأياتالمعروفوp'ا

يلتقيانالجمع"11منشكلان:الوضع:112-1

الأممعيتكلميسوعاللقاء::13

الشابئحيىيسوع:الاعجوبة:ا-415

ادلهويمجدنبيايسوعيعلن:الخاتمة:

مكلومات

علىالميتيحملونوكانوا.ذاتهالوفاةيوميتمالدفنكانيسوعزمنفيأ-

وعادانها،فلسطينجيدايعرفلاالذيلوقاأنإلا؟العائليةالمقبرةإلىانقالة"1

لمحينفي"،المدينةاباب1عنتكلمكما14(.)آمغلقانع!"1كلنتحدث

،(16)آزيارتهم"11لدىالهيللينيين،الملوكولكن.بابالقريةلهذهقيايكن

.الخيراتويوزعونالعدكيقيمون،المدنابوابعلىكانوا،

منالجنوبإلىكم1.بعدعلىالجلي!!،فيهى(ناينأليوم)وتدعىنائين2-

شونيمقريةتوجدمنها،كم3بعدوعلىموركط.جيلسفحتحت،الناصرة

،4:8مل)2لولدالحياةردفد-وخليفتهايليا-خادماليشاعكانحيث
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ايليايدعلى)صيدا(صرفتارملةبابنتتعلقالىالروايةومعا-37(.8

عنثانتتحلىاللتينالوحيلىتينالروايتينازاءنكون2(،4-17:71مل1)

.القدمالعهدفي"قيامة"

اسفلآ

لماذا؟يسوعمبادرةيثيرالذيما.تتلاقيانمسيرتانهناك:الاوليالوضعراقبوا-ا

الاعجوبة؟هذهلصنعطلبانجدلا

هىماا-17:7.24ملا:صرفتفيايلياروايةمعالروايةهذه2-قأرنوا

؟عبيسويتعلقمافيتستخرجونهاالئالخلاصات

الراوييعطيهالذيالعنوأنهوما؟يسوعقيامةمعالقيامة"11لهذهعلاقةأية3-

؟ليسوع-

ةءللقلاتلىامسا

الاغ!ل!حالةيعرف،الزمنذلكفي،الطبيكنلمإحياء؟امقيامةالا!وبة:

يسوعإلىيطلبأنأحدفكرفييلىوريكشلمو.الظاهرالموتأيرقاد"(،)11

إلىيسوعلجوابتمهدانمأالروأية،وهذه35(.5:مر)رأجع!قيامةإجراء

22(.)7:"يقومونالموتى11:السجنمنالمعمذانيوحنابعثهمااللذينالموفدين

موتاكاستحيا161(:)7:المشيحمنينتظرونهكانوامايسوعيحققوهكذأ

هنابذلكيقوموهو.(.السبعينيةالترجةبح!سب2691:)اش"جثثهموتقوم

الأملمأإزأءأحضاؤه"(تحركت)حرفيا:"الشفقةأخذته!اوقلىعفوممط،بشكل

01:3لوالنادر:القعللهذاالآخرينألاستخدأمين)راجع 2(.0:أدr؟
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17(.مل)1صرفتلياييااعحوبةغرارعلىالاعحوبةهذهلوقايحكى2-

بابعندالمشهدويبتدئ؟لأرملةوحيدأبنعنالحديثيدورالروايعين،ففى

لصانعالجمعوأعترف؟أمهإلىرد،الحياةإلىأعيدالذممطوألابن؟المدينة

ايليابصفتهيسوعيظهرأنللوقاطابولكمالبى.اواللةرجلانهالمعجزات

0)ملاالجديد )Y 4 23- : rاللةافمقد11،بواسطته(،61)1"عظيمافي1انه

قرأءةيمكنالمثالسبيلوعلى44(.:7891؟68،:ا)رأجع"شعبه

اماU50-ا:4394-45؟c:22؟62-461ءt:9؟:27-26لو

مئ)رأجعالمعمذانيوحناهو،عادالذىايلياقيكون،ومرقسمئإلىبالنسبة

17:r-9)\.

قيامتهإعلان.كلثابةهىأنما(إ"استيقظ)أو:اقمبسلطانقالهاالىيسوعكلمة3-

إلىبالنسبة16الآ!ةفيذاتههو)الفعلالموتعلىوسلطعه،الشخصية

مسبقايعطيهوهو13(.)آالرب"11،الاولىللمرة،يسوعيدعوولوقا(.يسوع

الانجيلىانه36(20:رسلt؟24،33:المثالسبيل)علىالقائملقب

؟ا:01؟ا79:المعالسبيلعلىمرة؟)12ذلكيفعلالذكطالوحيد

؟ا5:4)اف"ينهضون،ايقومون1انهمايضاالمعمذينعنويقال8(.:91

.(31:قول

الجريرالميربينة

المأثولةالأناجيلى

الاناحيلإلىترجعلا،يسوعطفولةبشأن،الشعبيةالتقاليدمنكثير

)وليس"مخفىاصلامن1أى،المنحولةالاناجيلإلىوانماالجديد،العهدمنالاربعة
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هر،الثانالقرنإلىءلرقىالذىالتمه!د!"!قوليانجعل11كعابان(.الرسلمن

بحكيكمعا.كعبهالذىهرلصوع"اخاايعقوب1بان-لدعيفهوحدا.مفيد

وورالاثهم.حنة:السنفيطاعنينابو!نمنولدتالئهرمحياةبالاخص

هاعهدعشرةالثانيةوفي.الهيكلنوعاث!تلذكرستعمرها،منالثالثةومنذ

زنبقحاءهنا)ومنيزهرعكازهاللةحمعلالذى!وسفهو،أرملشهخإلى

11!سوعاخوة11معئئفسيراليسيرمناصبحاولاد،الرحللهذاكانولما(.!وسف

3(.6:)مر

بئولها،وعلىالعحاثىمريمحملعلىألاسطور!ةالروايةهذهوتشدد

ا-31(ا5:العدد)سفرالمرالماءلامتحانوأخضعتبالزق،أقصتفلقد

عنللبحث!وسف!ذهبالذىالوفتفي،مغارةفيمرموتلدبراءثا.وأعلنت

اخرىقاكلةانإلا.ساطعبنورمغموروهوولد،قد!وعكانعاد،وحين.قابلة

-يم،تمحصاخذتوفيماعذراء،!الهامعولدتعذراءبانتصدقانرفضت

زراعيهاعلىالطفلاخذتايمانها،بعدماعترفتن01وكعدبنار.تحترق!دهاكادت

.هيرودسكدعلىزكركا.ممقتلالحكاكةوتنتهي.وشفيت

حركهالمسيحعن،بعضلدى،الشعبيةالتقوىاتخذتكهفنرىوهكذا

هذهمصداقيةفينجزمانشكولاوكستحعل!يجهلونهكانواماتصورعلىحملنهم

ايض!واحياناحسعة،وبنرا!االمسهحيين،هرلاءانذلككسوع.اسرةبشانالتقالد

الاربعة.الاناحيلايجازعنالعدكلبعيدةاسطوركةرواكاتألفوا،فطنةبقلة

كانصطتوما،انجيلا،يطرسكانجيل،اخرىقترممةنحولةاناح!لولي

تثسرهتاقوالولكنهالهسوع،اقوالعلىاحيانااحترتفقدصفاء:أقلالنوالا

استعمالسيرففرلذاالغنوصية.معالحالهيكما،الرسلتقليدعنغريبةبتعاليم

المفدمةفي)و!أقيالثافيالقرنفا!ةوشذالليتورحمهة،فيالمنحولةالكتبهذه

11(.الهرطقات"ضدمقالاتهكنبالذى018عامحوالمي،ليونمنيناوسا-ص
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(1)لوقاانجيل50

!

لوقابحيعبييو؟وجه

ي!ه!القاب

يسوعلسانعلىيرد)الذي"الانسانابن11التقليدياللقبجانبإلى

:عدةألقابعبريسوعملوكيةعلىلوقايشددفقط(،

الوتنيين.دون2(90:؟أا)2:لليهودم!تله:المشح.

اللقبهذأيسوععلىيطلقالذيالوحيدالاخيلىهولوقا)كيريوس(:الرب.

يضىءالفصحنورانذلك.(:..اغأ:أ.ا؟73::مرفى2)0قيامتهقبل

.يسوعحياةحوكالروايات

49:بم22)3:حسبللمسيحالمعطىالملوكىاللق!يعدلم)ادئه(:ابن. .،r

واللةيسوعبينالفريددالعلاقةعنيعبرالذياللقبايضاهوبل.(،..أغ41

)94:2ليسوعكلمةوآخرأولفيالعلاقةهذهعنعبروقدبم(؟325،ة)1

46(.23:و

مجىء.ممثابة1()9-9اورشليمنحوالطويليسوعصعودلوقايعرض:ملك.

عرشهأنإلا3(..92-38:22؟:ا.)9عاصمتهفيالظافرالجديدالمللث

42-43(.)23:الصليبسيكون

وهوايضا،ليسوعلوقاأعطاهوللامبراطور،للآلهةالمحفوظاللقبهذا:نحلص.

مخلصايسوعويتجلئ(.يخلصأدئةتييشوأ)بالعبريةويفسرهأسمهيترجم
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(1)لوقاانجيل50

الغفيانومنح(21)8:الشفاءاجراءلدى3(962:11،0؟:1)خلاصا()او

9(1:9،01).

6)1المنتظرالكبيرالبيهويسوع:نى. : Y،)25:)4واليشلعايلياخطفي-

24:13،)4:الانبياءكراغرارعلىويضطهدسيرفضولكنهx(991:بم28

rf-rr).

ب!الال!سه!4

1فى!لآ-ييع!صنا

الافقراء،:للجميعاللةحبيكشفالذييسوعطيبةعلىلوقايركز

للبؤساء:للمساكينسارةبشرىيسوعويعلنباء.والغرالخطأةحئرالنساء،

:)8الباكيزوكلالعلكوذويوالمرضى tجدأحاضراتالنساءوتبدو(.1-9أ

وحنة41(24،:)1اليصاباتعنتكلمالذيالوحيديكونويكادلوقا،في

ليسوعتتلمذناللوأتيوالنساء(-1117)7:نائينوأرملة36-38()2:

(A:أ،)أسمدونمنكثيراتوأخريات38-42(:01)ومريمومرتا-3

مريماطبع،با،ننسىاندون.(rYv?-23:؟ا-17ا\:5r؟.36-)7:

)أ-2(.

يسوعخالطهمالذباغنارونهمأليهوديالديننبذهم7نالذالخطأة.

مسافر9(،)7:مئةقائد:كنموذخقدمهمالذينوااوء7(:91-2؟أ:?)د

-16(.أ5:)17أبرصوسامري33-37(:01)

الذقيبطرسإلىونطرد(،1)22:المجروحالخادميسوعشانى،آلامهخلال.

لصالبيهالمغفرةوطلب3(ا27-)23:النساءوعزى(1261:)خانه

43(.)23:بالخلاصرمعهأعدمالذياللصأخيرأووعد24(،)23:
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(1)لوقاانجيل50

1ثعتطلبماتلأؤييسوي!-

بسلظةمعهميتكلمانه:متظلباتالغالبفيتحمللتلاميذهيسوعاقوالكانت-

عنيتخلواانا:شىءا"كليتركوأأنعليهميتوجبيمبعوه،ولكىملك.

2833؟،11:)5اموالهم t22؟:\ (:،)A1:26)4زوجتهمعنوحئ،

23(.)9:يوم""كلالصليبيحملواأنعليهمكانكما.(1892:

الوأقعفيولكنهايملكها،انهللمرءيخيلإذ:الثرواتفخمنيسوعحذرلفد-

ملف)أنظر16الفصلخاصبنوعأنظروا1(؟4)8:وتشلهتمتلكهألىفي

الاغنياءبشأنويلاتبألتضاد،لوقا،يدرجالتظويبات،ففئ3(.رقمالنص6،

الحياةفيالانجيلمتظلباتأنذلأش2-26(.0)6:والضاحكينوالشباعى

فيهأ.رجعةلاوأقعية،ألاجتماعية

لى!للمفاقلثدةا

مريم،الطفولةانجيلى

يسوعبولادةتتعلقرواياتأنجيلهما،بدأيةفيولوقا،مئمنكلجعل

تقاليداستخدامهماعبرمنهما،كلوبئيوحنا.يدعلىعماذهقبل،وطفولته

بئفمئ.يسوعهومن،البدايةمنذتقول،رواياتشكلفيطويلةمقدمةلتمفهية،

مئ)راجعلداودابنايسوعأصبح،بواسطته،الذييوسفحولمقدمته

يكتبلمو.مريمحولمقدمتهلوقابئحينفيا(،رقمالنص3،ملفا-2؟

مايتلقىلوقانتخيلانبناحاجةولا.يسوعطفولةعنشيئاويوحنامرقبر
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ىض،مرموقةلشخصيةطفولةروايةكلفيالحالهيفكمااسرار.منمريمحملته

عليهحكمالذيذاكبعد:قيمااصبحالذيالرجلذلك.ممثابةيبدويسوعالطفل

الئه،وأبنمريمابنكانالذىذأكوبالاخص،وقامصلبالذيذأك،بالموت

الكنيسة.ايمانبحسب

لهقافا142الف!لينبنية

المعمذأنبيوحناتتعلقألىالمشاهدفيالروائيةا!لوازابنيبرزأدناهالجدول

بينرأبطايجعل3والرقمالفدماء(.المؤرخينعلىعزيزةصيغة)وتلكويسوع

زكريابخلاف،تؤمنفمريم:يسوعيبرايضانجدانناألا.وألابنينالأمين

اناشيدثلاثةوهناك3(؟)الرقمهيمباركةمريمأنتعلنوأليصابات2(؟)الرقم

يسوعيخصالهيكلفيالنهائيوالمشهدواحد.نشيدعنعوضا،بيسوعتتعلق

7(.)الرقمابيهلدى،يعلمبدأوقد،وحده

يسوعيوحنا

-38(1:62)مريمإلىالبشارة220(-5ا:)5زصياإلىالبشارة.

د(93-1:6)اليصاباتإلىمريمزيارة3.

نفسئ()تعظممريمنشيد

i(22-:1)يسوع)وختان(ولادة.هوبالاخصيوحناولادة.

(..لذ)المجدالملائكةفشيد8(570-:1)خنافه

(4.-22)2:الهيكافييسوعظهور6.(الربهو)مباركزكريانشيد

(...أت)الآنسمعانئعثيد

عشرةالثانيةفيالهيكلفييسوع7.

:2()41-52
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(1)لوقاانجيل50

كلي!

يهوديةتشابةألمحاالمؤمن!:ألاولى،بالدرجةهيئلوقا،إلىبالنسبة،مريم

فيوعاشتهاللة،منهايطلبماقشيئاشيئاواكتشفت،بيوسفاقترنتالناصرة

وخفظهاللةكلامالىتصغئانها45(.:)0111..آمنتللتياطوبىإ:الايمان

28(.:2111؟51:8؟،16)2:

كئاانعمةاممتلئةاتكونأنقبلتادحطتلك:يسوعام،ذاتهالوقتفيوممما،

حبهاوعبرقبلعذراء،بقائهامعأماتصبحافا.اللةابن،المسيحامتصتى

كما،اللهابن،يسوخسرعلىعلامةسوىالبشريالأبغيابوما.ليوسف

قيامته.علامةما،حدإلىالفارخ،القبركان

شكرفعلنشيدها،في،ترتلوهيلاسرأئل،صورةمريم!تأخيرالوقاومجعل

11.الرب"أمةحقاانها.مسيحهيستقبلالذياليهودقيالشعب

!تغ

)1-9(لوقاب!اينفردنصوص

المعمذانويوخايسوع-أ

3(.و2رقمالنص)راجعبلوقاخاصوكله،الطفولةانجيلا-2:.

.r:،2-الاهتداءإلىوالندأءالمعمذأنيوحناقصة:41-ا0أ

الجليلفيالرسالة2-

(1رقمالنص)رأجعالناصرةفييسوع:Yأأ-4:6.

العجائبيالصيد:05:1-11

والويلاتالتطويبات:-0:61726
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(4رقمالنص)راجعنائينشاب:1ا-ا0:7

حمعانبيتفيالخاطئة:ه36-.0:7

.-32 ::Aالتلميذاتالنساء

با

(الربنفيعى)تعظممريمنيثعيد

ه46-ه:ألوقا

اقسامثلاثةمنبالةرجالمليءالنشيلىهذأيتألفا(

11العنلائم11أجلمنامرأةشكرفعل01:46-94

المساكينويحلصألاقوياءيرفضاللة010:5-53

ووعدسبقكمااسرائيليسنداللة54-55:آ.

مأحنةنشيدإلىسيماولاالمزأمير،إلىترجععباراتمنمنسوجالنشيدهذأ2(

يستخدمهكانيهوديانشيدأأستعارلوقاانويبدوا(.ا-.2:أصم)صموئيل

؟أ48)آ"أمتها)توأضع(ا:.كلريمتربطهواحدةكلمةسوىهناكوليس؟المحيحيون

مجملجيدأوينطبق45(.)آاليصاباتبكلمةتذكرب48والآية38(.آراجع

مريم.اهومةعلىالنشيد

68-97؟:)1ا-2الةصذببنفي،الاربعةلوقاأناشيدبينالاولالنشيد،هذا3(

مريممكأنةعلىيشددانه.الفرحمنطويلةصرخةهو(C':32-92ا؟24:

الأمة11نهاكهتعيفهيب(.48آألاجيال"،)"كلالخلاصتاريخفيابىرزة

والجياعد(2)1والفقراء5(،0)1أدئة"اخائفى1معوتصلئ،للرب"الوضيعة

انسل1،اسرائيلكلمع،وعدهعلىالامينبالئةتشيدبالتاليوهي53(.)آ

.(55آ)ااهيمأبرأ
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مسرةكل-بالفرحسيءشكرفعلهو'"jمرم"انثيد1المسهحيونكشد،(

مرمنشيديختممساء،كللطاللات،الظفسوفيالذ."عظائم"احدىيميعمون

ألذنعمكلوعلى،الكنيسةاحلمنالمسيجلحضورشكرفعلانهالنرودي:صلاة

النهار.خلا!أعطتالئ

.05
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ا!مل!6

نجللىلىا

لوقاالق!يللدبحللب

(2)9-4القانجاالقليه

-لحثوىا-
جماعتهوقالو:مقدمة.
:نصوص.

لا،-15لا1:لأ،ل!عماو1تلميذ\.

،1)5حمةلر1\مثافى20

91-31،)16..وثعاررلغى1معل3.

،1-"3،)22:لاخد1لمعساء0،1

دريخ1رلاناجيل1الجديد:العهدبيئة.

-لم!سف!اخ19\رلاهوت:الموضوع.

لمقيامة1عننتحلاثيمف:نلمققشةاقنسؤ.

\،)9-،لوقبهاينفردنصوص:للقراءة.

لأ،6-9"!1:ياكر!نشيد:صلاة.

163

16،

16 N

لأ\2

لأ\5

لأ\9

ول\3

185
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!

وجماعتهلوقا

اا!مالاا4اانبللىا!ألف

،واللاهوتوالبيةوألاسلوبفالمفرداتواحد:مؤلفانهالبديهيمن

هذا18(.عامأحواليليونمنأيريناوسيسميالحمفرين.فيهيهيكلها

الذيالانجيل،كتابفيسجلبول!،رفيقالوقا،1:بلغهالذىلتقليدوفقا،المؤلف

دعيوقد:بولسرسائلفيمراتثلاثلوقااسمويتردد".بولسبهيكرزكان

كأنانهذكركما(،4:41)قول"الحبيبالطبيباوا2(4)فيلمونامعاونا"1

الرسلىأعمالفي،هناككانتولماا(.ا4:ظيم)2السجنفيبول!منبالقرب

.ممثابةذلكفكان،الجمعبصيغةدونتعديدةمقاطع1(،0:.16من)أعتبارا

رحلاته.فيبولسرفيقحقاهولوقاأنعلىبرهان

بهل!؟دف!ثقاهههـلا

نجد،المثالسبيلوعلىالبولشة؟الكناشتقليدإلىشكولالوقاينتمي

بولس،مثالوعلىا(.ا)اقوربولسروأيةمنقريبةألاخيرللعشاءروايةلديه

هوالذيالقدسالروجعملعلىويشددالوثيين،باتجاهألانفتاحعنيعبرنجده

يعدلملوقاأنذلكتفصلهما؟كثيرةأختلافاتهناكذلك،ومع.الفرحينبوع

أهميةلاورشليمويعطى،القريبيسوعمجىءينتظريعدلمو،اليهوديةالشريعةينتقد

رسائلمفرداتليستالمفضلةمفرداتهانعنفضلا.الخلاصتاريخفيكبرى

قط.بهايستشهدولمبولح!،
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الحقابفقالقه4ألمألف

بالانبياءيسشهدفهوذلك،ومعيهوديآ؟ليسالمؤلفانبوضويبدو

الوتنيينأولئكأي"،اللهاخائنمى1منواحدآيكونقد.الخاطربطيبوالمزامير،

فلسطين؟يجه!انه.الاعمالسفرفيكثروهم،اليهوديالد+معالمتعاطفين

ز!في:أصلمنمسيحي!!إلىيكتبفهو.انطاكيأصلى!تانهنفترضأنت؟-

تأليفيرجعقدوهكذا3..4-0السنواتفيبولساسسهاادقيالكنائسمؤمني

الثالث.المسيحيئأنجيلمن،لبولسجديدتلميذإكا،عمالوسفرالثالثالأبحيل

معالحالهىكما،الثمانيناتفيكتباقدالسفرانيكونأنيحتملوه!ز.ا

فذلكبولحر،رفيقلوقافيمؤلفهماشمخصوإذأوطيطس.طيموثاوسإلىالرسائل

معالحالهى)كماالثالثللانجيلىالرسوليةالاصالةعلىالاولىبالدرجةللتأكيد

لوق!انالمعروفص!كانوقد(،الثانيالاكيلىإلىبالنسبةبر،ب!اسرأم!تمرق!ر،

بولس.تلميذحقأهو

ها4عماتلميذا

3الوقا 5 -1 3 :'1 f)

؟.تقأيخققيئتاتيئ3تنأأثقأ.!خدةل!قأ3بفاينفر.اننثنفيرة.الر!ايقفذة.........ة

ترب!ااتهـاقانمأ.يسوعقماتشاهدلكلالذيتالقراءنحتاليتاوتتوجه،الانجتر:

اليوج.المسيحيقلجياتتاوقيامتهيبدموعآلا!أي03،سكلا!جرتالتيالاحدالث:
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إئحهادزيةإفىنف!يه،ليوم1ذلثفي1هبين،ذىظمنهمباثير1إذو12

1ليلأهور1هذهبجمغيتحدظدأكاظو"11و،سي!م.منغتوةست!مخوتبغذجمظوئ!،

يسرهـوأخذمنفطدظفدنفشهيسوخ1إذويتجادلافى،يتحدتافىهطوبينط15ت.جر

لذب11\ثكلاأهذ!طما:فظفى!1.معرفتهعنخجبتأجمنفطأخعلى16معهط،

أنتأقلاوب:كه1وأحدهطوأجإله"2فكتئبيى.د؟*ثؤقفا1!ثرأنئطوبينكطيدو!"

ط!:فقالص*1؟"فيول!1هذهيخ!هاتجرلي1يأمو!1تعلغلاولثليمأورظرفى"فيحدكصو

لقولي1وثعميما1علىنيثآفقتلا!آىدولنأعرفي،1بيسوخيختصفافى:؟*!لاهيظ

،بلموتعليهثئحكغورؤ!ؤئأكهنظكظط،أسلقهفي02كئة،لععئغ!ب1و1ثلةعند

كثهذلكومع1ئيل.إسرثميمدي1ثذيهو1كهجولزمخن"كظو5011ع!بوجمفو

ثائهقحيزتتا،قدهظ1قيريسوةفي22لأمو!.1تلكجرتفذلظلث1ليوأ1هو1فهأ

فلو\ملالكةرؤيةفيفىأبصرإلفق!ولئنثرجعنخطنهبميجدفىفلم113لقبرإفىبكرر

1!لنضوة1ظقيماعلىلحال11جدودؤلقبر،1إفىبعمق"أعإلنافذهب"6حثئ!ته

تكثغ\،يمافىءلكل!طعنلقلب1وبطيئيلفهم1قيعليئيطما:فقافى25".يروهفلمهو

قجيماه؟*يخ!دخل!فيلآلآ!1تللثئعالنيأفى1لمسغعلىيجثىدأط26لأبء.1به

قر"لو\وف"2"به.يختصطلكث1جمغيطئفسز"ططلأفيء1وجمغمؤلىمنفبدأ!2

أمكثقلا..عيطثألحأ91إئعهـ.م!فىإفىها!1كهتظهرص1للا،يقصدلي1لقرية1من

هعهطتجت!!03وفهعهط.ليمك!ثفدخلص؟تجها!1و!ل1لمساذحافىفق!معنا،

ثغابعرفهوأعينهطفنفتحت21وظوطما.كسنرةلغكبارولحئز!1أخأللطط!،

فيئحدثىفىجرعط!ظ،فتقدآفيقلثىدأط:للآخرأحدهط32فظلعنفط.

1ورلثليم،إفىو،جعانفسيهالسثاعة1تلكفي22و!هط؟*لكئب1لناويسرخلطريق1

حقافمصلمرث1إخيقولوفى1كانر"3وفجتمع!،هعهمفذين1وعشرلأحد11ثؤجد

لحئز.1ك!ئرجمندصعز!هكيف!ويق،لط1فيحدلمحثط35ثزو؟لسمطفى.'1"وتر

!!مالب!نظلة

والاشخاصالوضع:136-1

الصصفيالحوارأ-7:27

التلصصاتشاهدهوقد،يسوعاب-9:24
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ذاتهيسوعأعطاهالذىالحقيقيالمعئ25-27:

عليهالتعرف؟عماوسفيالعشاء28-32:

اورشليمإلىالعودة33-35:

مكلومات

امك)القدمالعهدفيالمعروفةفالمدينة.بدقةموقعهاتحديديصعب،ا-عماوس

061)كم03بعدعلى(اللطروناليوم)وهىأمواستدعىاصبحت3(:4

أورشليم.منالغربإلىغلوة(

البركةصلاةيعلوحينالعائلةرببهايقومطقسيةحركةاولأانهاالحبز،2-كسر

ويركد91(.)22:ألاخيرالعشاءإبانايضايسوعفعلوهكذا.الطعامقبل

"كسرأحياناسئميالذكطالربعشاءفيحفظقدالطقسهذابأنحسالوقا

.(711،:02؟2:24،64)رسلااالخبز

اسفت

سحلوا03-35:والآيات-17ا3الآياتونهايتها:الروأيةبدأيةبينقارنوأ

.يسوععلىالتعرفقبلالمرحلتينأكعشفوأألانقلاب؟هذأتمكيف.التضادأت

إلىبالنسبةهوقن:يسوععنئقالماجيدألاحطوا91،24-الآياتفي

منهاأية.يسوعقيامةعنللحديثالثلاثلوقاعباراتسحلوا؟تلاميذه

ولماذا؟تشذكم؟

الطريقنانهاتانهل.يسوععلىالتعرفهمايتماللتينالطريقتينأنطروأ

خبرتكم.معالروأيةهذهقارنوأأليرم؟مخنلنامو!حودشأن

4رسلروايةمعالروايةهذهقارنوأ . 26- : A:لاحطوأ.والحبشىفيلبس

المقدسة،الاسفاردورالحوار،،العقبةألالهية،المبادرة،الطريق:المختلفةالعناصر

منتستخرجونهاالىالخلاصةهيما.الخاتمةبها،المحتقلالعلامة،التعرثموقع

المقارنة.هذه
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ءةللقلاتلىامسا

t-التلاقياتانإلا.التناظرعلىتقوممحوريةبنيةالنصهذافينكتشفانبمكننا

محاور:ئلاثةفيهانرىانيمكننابحيثالكثرةمنهىالروأيةدأخلل!

2آ r:حي*إنهقالواملالكة،رؤيةلي+...ابصرن،ج

"يروه!لمهواما،النسوةقالتالقبر...كط"...إلىة24آأر

فيدخلالآلامتلكيعافيانالمحيحعلىيجبكان"اما25-26:؟أو

؟*مجدهلي

حئا،كونه:يسوعقيامةعنللحديثلوقايستخدمهاالىالمفرداتهىغنية2-

ومسلوئه؟محاسنهتعبيرولكل(.4rو26و24)آقام/استيقظالمجد،فيدخل

أدناه)انظر.بلاغةأقل،اليومثقافتناإلىبالنسبة،الاخيرأنالتعبيرانيكونوقد

الثالث"اليوم11موضوعاما؟(.القيامةعننتحدثكيف".للمناقشةاسوال1

اقررراجع27؟)آالمقدسةالاسفاردورعنيعلنأنمافهو21،الآيةفيالوارد

...اغعرف"أعئن،رأى،:الرؤيةمفرداتاهميةلاحظوا4(.:51

الاسفارعبر،الكنيسةفي،المسيحمعاللقاءبشأنرأئعتعلهمهىالروأيةهذه3-

(.\22:9"عنكمئبذلجسدممط)"هذاالافخارسىالخبزواقتسامالمقدسة

إلىثممنايصعدأن"1اللذينالتلصيذينيغئرأنوخبزهيسوعكلامانذلك

علىوتقوم،القيامةئعلنألىهيفالجماعة.عشرألاحدجاعةنحواورشليم،

خبرتهما.التلميذأنيحكىثمومن،الشخصية)بطرس(حمعانشهادة

تشددانالروايتينانذلك.ذاتهالتعليميالمخطظالحبشيعمتاذروايةتتبع4-

على:

وقامماتمسيحأ!سوعإعلان:(kerygme)اباداة.

خبرقمويتقاحمونيعيشونهامؤمنونيقرأها،المقدسةالاسفار.

والافخارستياالعماذ:الكيسةفيالمسيحعلاماتبصفتهاالاسرار،.

الاحداثيسئرالذكطالربمبادرة.

عماذا(امكان)عشاخالرتبةزمنئعذمعأالسيرزمنأنذلك:الطريق.

http://kotob.has.it



(2)لوقاانجيل60

الرثمةامثالى

(51الوقا

:.فثبيثائفتديئيث"ضننفيتالنئ0اليف!دقياففختفغلف!أخفة.انقلئناكل........:؟

المدهشا،موقفهيبررولكيموقفا.يسوعالخذ،اخرىجهـةمتوالخطأة،جهـة:

الخلاضاانجي!،السارةالببثبرىخلالهـامتتجقتامثالثلايةر؟ى؟

فكافى1إيه.1ليستمعوجميعأهبهيدنو-فىفىتطئو1وفىوثعسعار1!فىو2

*إ"معهمويأكلظطئ!1"يستقلخل"\لر1ظذ:فىلوفيقوفىيدمزولكتبة1وفىلفرثسيؤ1

حدآ1وفأف!اغخروفطئةلهكافى1إذمنكغأئي،1ميرئ":قفى\لمل1هذطبمففربئ3

وجده1فذ5؟جمدهلفظفى"حى1إفىويسعىبزثآ،1فيلشمي!1إثشمغة1لايتركهنلا،

حو\1ثرالم:وقفى1دلجر1ولأعدطء1ودطلبيت1إلىبه6و!جغط،لزكقيهعلىحمله

فيطئ1لسثطءفيلفرخ1طيكو1هكذ:لكم!1فؤفى"!ثفظفى1فيوخرجدلثولقد،هعي

1لتؤبة.إفىفىقيجولا1!لإلر1منصتسي!وبتسغةمنه1"كثرلثيؤحد1و

لاحدآ،1ود!ه!فأفماعت،دمص1همعنمرةعندهاصنافى1إذأة1هر1ية"أم

دعتوجدتأ1لبذ9؟تجدهحئىعنهلبحئي1وتجد"فيبيتبيروتكش"11سرلؤقذ

أفمعئه!1فذيدوىوجدلثفقد،هعيخنإثز:وفلتتحظ!11ولمتصديقاتي1

؟يتوبحد1وبحأطيئ1ثلةملائكةيفرخ1هكأ:لكمأدؤفى"01

لمثقت11كطيأبتيالإليه:أعغرهطفقافى129فيد.لرخل"ىفىوقافى:11

لأع!غر"1لإلن"1جمح!؟نامبفمعةوبعد13ينهط.طتهلقشمص.1وللهنصعلئئيعوذثذكط1

كر+أنفقصفلظ"1ف.1إسرجمسةفيظكطثهنجطذصبعيد،بلل!إفىوطثزله،كل"لئي؟

فلتحقذهتلغ15.لغو!1يسكوثطخدقجاعة!شديدة،لبذذلك!1أ!لتسيء،
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يللأأفىيشتهيكافىو16ترنر.1يرعىحقوثهإفى!!سلهلبلد،1ذللث1هوهنبرجل

نفسهإلىثزجح!1أحد.فلايعطيه،تأكلهطتارنر1كانتلذي1لحزلؤب1هنبطظ

أبيإفىوأمفىأقؤمإ"1جوعاظ1هللثوأنالحبز1كهيفف!للمبماليأجروكموقافى:

أدعىلأدذللثبعد1هلاوثست!1وإثيلث.\_\إفىخطئتإيئأبتياله:ثأقؤفى

رآهإذ1بب4يز1كافىوأيط.إفىومفىفظ!"16ئثث.أجركأحدقجعليإظ،لك

فضفىد21طويالاوقبلهعنفعلىبنفسهفأثقىوأسرعأثؤهكتفتحر؟لوه،

لكأدعىلأفىذلك1هلابعدولست،وإليكلسماء1إفىخطنتإلئأبت،يا:لإلن1

خا!إعبعهفيجع!11وأثبسوه،وحلةبأفخر1فأتو1أسرعولحدمه:لأب1فقافى21!شا.

كافى1هذإنيلأفى"1،ونتنعمقأكرذجموه1و1لمسمنبالعجل1أتوو113ء،حذقدميهوفي

يتنعمور.1فأخذوثؤجد.ظلاىفىوفعالق،هظ

كناءسمح1!،ثد1من1قتربو!جحفل!لحق!،1فيلأجصر1إلهوىد5

أخوكقد!فى:فقال!2ذلك.يكودأفىعسىماستجر1وتم1أحدفدط26و!قص.

؟لوهإليهفخرج.يدخلأفىوأبىفغفب"2سول.لقيهلأنه1لمسمنلعجل1أبوكفذبح

لكعصيتو!ل،1طوسن!منذأ!.مكإلنيطإوله:ثأجاب92،يدخلأفىفيفى

\ثذي1هذإشلثقد!وول03.أعطقاليمعبهلأتنعم1حد1وجدياأعطيتيفماقط،1أمر

1ئمادمعى\نت؟بى،فى..فقافى31!1لمسمنلعجل1لهفيلحتلغيماول،1معمالك1"كل

هذ\أخاكلأفىونفمح،نتنعمأذوجبقدولكن32لك.فهولىهاهووجمغ؟لد\،

ثؤجد؟فمالاكافىوفعالق،مشاكافى

ا!هالبدثظلة

روائىإخرا!ا:2-ا

(آآاجدافرضا.تاوف!ص...افرحوا)11الضالالخر!فمنل3-7:

(6آفوجد"كماخا.درمحم..حواافر)11اضائعاالدرهممثل:801-

الضالالأبنمثلا-32:أ

(11142فوجدضاعاأبفي...افلنتنعم)االاصغرألابن:11-42

جدفوضاخأاخاكلان...خنفرانامجب)إالاكبرألابن23-32:
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ماتمكلو

السليمأليهودكطألمجتمععنالمبعد!نمنمجموعتان:رالحطهالعشارون-1

نجسيناصبحواوالذينالوصأيا،يحفطونلاالذيننرهمالخطأة":11.والمتدين

يجبونفهم،العشاروناما.(...الحوالجلودوالدمالحيو-انات)معمهنمهمبسبب

ومحتقرون.نجسونانهم:الرومانيألمحتللصاعالضرائب

الفريسيوناما.السمريعةأختصاصيوهمأكتبة.والكتبةالفريسيون2-

،الحالضعيفوالغالبوفي،ومستقيموناتقياءيهودفهم"(،المنفصلون)11

عن"الانفصال"إلىتقواهموتقودهم.حياتهمطيلةالشريعةتطبيقألىويسعون

الجديد(.العهدبيئة2،ملف)راجعاحتقارهمالىبللا،الخطأةاليهود

اسفلآ

رواياتالاناجيل،في،عرفتمهل2(.)آيسوععلىألاولالمأخذسببما-ا

ا؟السيئةا11يسوعمعاشراتعنأخرى

11،ووجدافاع11افعالاستخدامسجلوأ.الضائعوالدرهمالظلالحروف2-

المرءيجدحينالكبيرالفرحهذامعئما.المثلينكلافيالفرح"11ومفردأت

اضاعه؟ما

بالنسبةاختلفالذىما32؟الآيةمع232-4الآيتينقارنوا.لالضالابن3-

؟الأبيمثلمن؟الصغيرينالمثلينإلى

غيرالقصةهذهتنتهىان،نظركمفييم!ت،كيف؟يمثلمنالاكبر.الابن4-

المثل.لهذاعديدةعناوينعنأبحثواالبكر؟الابنسيصنعمأذا:المكتملة
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!عللقلاتلىامسا

مئالمثالسبيل)علىالخطاة"11يخالطانهيسوععلىيأخذون.كانوأاللةكفرانا-

لكيهذايفعلكانولكنه4عثرةكثمكلوذلك31-32(،1:2؟ا99-3:

و!دعوهم(1-4:189لوا:امساكينا1لأنهم)ذلكاللةملكبشرىلهميعلن

فرجاما1(019:0)وزكا31-32()5:لاويمعجرىكماألاهتداء،إلى

ويثاج،الضائعيناولاده(مرات)8ايجد"1الذكطاللةفرحعلامةفيصبح،المائدة

الآب.وجهعنيسوعيكشفوهكذالهم.يغفرأنئممنله

مع:المائدةالىيسوعلجلوسخاصااهتمامالوقايبدكلط.الئدةعلىيسوع2-

:cry)الفريسيينمعايضاولكن(،ه:91و92)5:الخطأة 1 1 36، : V

:fn)ويعفر(t:1)4يشفىنرأه،المائدةوعلى1(.-2ا:41 )Vويعلم

1(t4.؟ v - rA :.)Nواجههاالقالصعوباتالاهتمامهذأيعكسهل

الذينمعالأكلروفضونيهونىاصلمنالذينكانحين،الاولونالمسيحيون

قرنيليوس،المماكسبيل)علىالنحاسةفييقعوالاكىوثى،اصلمنكانوأ

المشاركةالبكرالابنرفصيكونوقد1(.-هاا:2؟ا-2اا?:.رسل

الواقعهذاعنتعبيرأالعيدفي

51/5(،0)عشرةاصلمنودرهمه/ه(1)مئةأصلمنخروفبعد.الظلالابن3-

تمولقد.بشخصيتعلننالاهرانذلكه/ه(!5)0اشيناصلمنولدبازاءنجدنا

أنهفقط،عودتهابان،ذاتهاكتضفولكنه،وريثانهيدرممطكانكبير:تحول

ادلةموففهوانما(،rا12،0،2)آالأبوموقفكبير.حدإلىمحبوبابن

اولادهابتعادمنيتألمانه:تصرفاتهكلخلالمن،يسوععنهيكشفالذي

ايةالمفقودللدرهميكنلم،الأبإلىفبالنسبةا(.ا-ا.33:حزمثلا)أنظر

مام.انهأ!،الحياةإلىالموتمنانتقلالذكطأبنههوفقطيهمهماأنالا؟اهمية

جهة،فمن2(.)آالفريس!نأممما،يسوعخصوم،المثلفطالبهر،الابنيجسد4-

الوصيةويتجاوز،الخطأةمعللشبهةنفسهيعرضيسوعلرؤيتهمغاضبينونيبدى

اسئقبالهمنيغاروننجدهم،أخرىجهةومن.عنهمبالانفصالتأمرالى
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،إ،اللهلدىوالمفضلون،النخبةأنهميدركونفهم.يحتقرونهمممبينما،الخطأة

استحفاقاتعلىالمؤسس،الروحيوموقفهم.بتفوقهمبعترفلأبسوعان

وهكذاأ(.أ4-"1:قل)انخاردعوتهقبا!بول!رموقفذأتههوكانغامخحة،

المجانية.اللةعطيةتلفيدونتحولتروة.ممثابةالاستحفاقاتتضحي

ولعاؤوالغنىمثلى

(13-61:91الوقا

:.أئتةبيت:.ألاختيأ)ف!ضئوغخ!ذنمتفةن!قاائجبذففلأأألفضثذ:..........يشنذ

::للكبرةقصةوانمامتلا،،الواقمفي،هوليص.فيهالثانيالمثلوإليككلةوالمال:

ابمقراءميمإلإقتب!بإ!اييملمبداءإنجإالملإيتبازاءومقبلإصبهنى؟

تنعمايومكلويتنعمفعم،1ل!د1وفى1جولأر1يبسكئجلر*1*كافى

لقروح1غطتف؟لهعندملقىلعا!رممه1ثقررج!كافىو"2فحر\.

تألتيكانتلكلاب1أفىيخرلغي.1هائدةورتمنيسبعأفىيشتهيكافىو.21جسمه

لغي1!تئم1هيم.إبرحف!نإفى1لملاثكةفحملنهلقصر1وطت22قزوحه.فحن

يعدعن1هيمإبرثزأىب،1ثعذ1يقاسيت1لأهو1مثوىفيوهوجمنيهثزفح!2.ودفئ

إمعهطرفيللطر!ظرس!1رحصي1هيمإبرإئت؟وردى:"1أحظنه.فيولعارر

1ئكتأكر،بييا1هيم:إبرفقافى25للهيب.11هذفيمعذبثألئلسالني،ويرد1ولءفي

.تعذبوأنتيعزىهظثفوليو!1أمالبلإط.1لعا!!ونافىحياتثثفيتثث1يضرنلت

يريد؟فىلمذين1ثكيلايستطيحعميقة،هوة1فيمتوي!نكمفيظكله،1هذومح16

ب1إذ1ئ!لك:فضفى!2إفي.هناكمنيبروليه!لايفع!1أفىإليكموومنلاجف!1

إئضهم1ئلايصروفلينأرهمإخوةخمسةليث!افى"2أبي،بيتإفىترلملهأدأبت
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.-(2)لوقاانجيل60

إيهم.1فيعستمعولأب،،1وهولىعندهم1هيم:إبرفقافى1092هذب1لعأ1مكاذ!فى

فقافى31يتوبوفى.ت1لأهو1منحد1وإلميهمهفمى1إذولكن1هيم،إبرإئتيالا:03فقافى

!.ت1لأمو1منحد1وق!ولو1يقتنعولالأفيء،1وموسىإفى1يستمواإفىفى:

اصجمالب!نظلة

مضاعفا:تعليمايتحنممنوهو،قسمانللمثل

وبعدهالموتقبلوالفقيرالغني-26:ا9

الارضعلىوالفقيرالغني-22:ا9

'1-7Y r:الموتبعدالوضعأنقلاب

ممكنا؟الغنياخوةامتداءكانهل27:3-ا

مكلومات

جوارإلىيذهبون،قيامتهمأنتظارفيلوقا،نض!افيالابرار،كانأ!لوت،ا-بعد

11(،المتظور)"نعيرهمادعسرعإ!دالخض-أ.هببيممط،الحقيقينسلهكونهمأبراهياع،

،تعجر!وس(.آ2:27،1)رسلبالعبرية"الشيئول11يقابلوهو

البيبليةالصورا!ذلك.جهنمأو)ألناهـ(11اجحيم1اضا".نإف11!-11اباروأا11

ب!ثأن"فرنعورع"،عنايضالوقاويتحدث.كثيرةكانت،الموتوراءماعن

34(.)23:لهغفرالذيالحسالحاللصر

سبيل)على1اللابيألتةيمنحهاادقيالمكافأة.ممثابةهو،أسرائيلتقليدفي،الغنى2-

اما-14(0ا.280تثلالمثاسبيل)علىالبركةاكخا-27(؟ا58:أنع،المثال

والفضةالدعهبعمناقيلمىعاللهمنيطلبونهاا.--ااقالحكمةالحكماء،إلىبالنسبة

(.ع\Y-اا:rامل:سليمانيعارعة)راجر

Ivr
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(2)لوقاانحيل60

)وهوالاسموهذا.يسوعامثالفييسمىالذ!الوحيدالشخصانهلطزر:3-

مرتااخو،يسوعاصدقاءاحدهوولعازر".يعيناللة11يعياليعازر؟مخئصر

(.'')يورمريم

اسفلآ

-ا9)آفهماكلايميزمالاحظوأ:بالشخصينيتعلقالذيالوصفراقبوأا-

؟وبعده؟الموتقبليفصلهماالذيمامعاأيتواجداانيمكنهماكيف22(.

معئما.الموتبعدستنقلبالبضريةالاوضاعبدأ:ابراهيميعلن25الآيةفي2-

الاغنياء؟عقوبةجانبالىهذا،الفقراءامتياز

إلىيقودانيمكنالذكماما331الآيةفيابراهيمتأكيدألىتنظرون3-كيف

31ولماذ3المعجزأترويةامايتةكلمةحماع:الوبة

ةءللقلاتلىاملللا

المثلىوغئاثملهذاغيبينتضادايقيمانهإلالوقا،!ولهالاالثرير":"الد!-ا

أنه،ا؟اصالحا"غنياكانالذكط-(-13ا:1)6الفطنالوكيل-السابق

للمستقبل.أصدقاءلهويتخذيحتاطانعرفا(،يمتلكهيكنلمأوالمالبواسطة

تجاهأعمىالمرءيجعلإذفخ،الفئانذلكوضوحا؟اكثرفالتعليمهنا،أما

تعميقالىالفقراءمعالاقتسامرفضاد!وهكذاالفقراء.عنويعزلهالأخرين،

ولعازر.الغئيينالهوة

العذراءنشيدراجعوالوقا:قلبعلىعزيزموضوعهوالاوضاعانقلاب2-

)23:الصاغواللص2(ا-ا6:)12الجاهلالعئومثل(ه52-3:)1

14-3t)يضع،لوقا،رحمهكما،فيسوع:التطويباتايضاراجعوا...اغ

خلاصيعلنانه2-26(00)6:قاسيةويلاتاربعألاربع،التطويباتمقابل

ثلاثةيجسدهنأ،فالغى،.ويتألمون،عندهمشيءلاالذينلاولئكالمجافيالذ

:الثلاثالتطويباتلعازريجسدينما؟مبالوغيرومشبعاغنياكونه:ويلات

ومحزونا.وجائعافقكلاكونه
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(2)لوظانجيل

الانجيل.استحدثهموضوداأواختياريا،امرأالفقرأءمعافياتاقتسامليس

تثانيأر:فرضتهأنسبقتقد(المقدسةالكتب)توألانبياءالشريعةانذلك

°''-382:ا4 Iالديون)إطفاء-13:ا5شوات(؟ثلاثكلالعشر)تقدىم

موقفالانبياءأستنكرولكم)السخاء(.اا-v:15(؟سنواتسبعكل

4-6؟6:؟اا-2ا5:عا:المثالسبيل)علىالفقرأءتجاهالاحتقار

4-7 :،)A21وا-724:)مزقضيتهمعنيدافعألئةانموكدين -f.)l

13(.:)16"والمالدتةتعملوأأنتستطيعونالا1قائلا:حذرفقد،يسوعاما

:18؟اا:r)الاقتسامإلىودعا،الثرواتفخمنلوقاحدرماوكالبا

1(.321-5::44-45؟24:رسل24-22؟

معالتضامنيعيشوالموشرأئعه،فياللةكلامألىالغقاخوةيصغلمإذا

تبرهنلا،خارقةكانتمهماوألاعجوبة،.البتةالاهتدأءإلىيبلغوأفلنالفقراء،

إلانجيل،ويبقىا(.-1ا4:اا)رأجعشكموضوعتبقىبلشىء،على

يومنونللذيناطوبى1القاثم:ليسوعتراءمناهميةاكثر،المسيحيينإلىبالنسبة

92(.0:2أيواايروالمو

الأخيرالعدثعاي

A"1-1(22:4لوقاا

؟.اققنذضننة9ينمدو!،.اننهظتىاننثنخضنيأنت.انئينلنة.ألنثيرةغرا).!كلفى:........

في؟الجوهريعتتكلبرالاخيرةوحركاتهالاخيرةفاقواله.هوته،تامةبحرية،يواجه:

الذكر؟سوىالاخيرالكشاءوها.الآلاكل:سيكانيههاك!علىالمكنىرتضفي،حياته:

قرنج!ببهبثبميتممديهيجتمبوبنإبمب!بيجيلإبقانجملقم!ابذي:ة
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(2)لوقاانجيل60

شهوةأشتهتطم:فقافى15للطط!.لرس!1وهوجلسورعة1أتتفلط"1

بعدحملهلالكم:أقولثبلني16أطئم.أفىقيمعكملفصح11هذحمرأرشديدة

هذ\1*خذووف4:وشكركمائ!فولتغ!1\1.9دلةهلكوتفييتمحتىيوم1

يأليحىلكرمآ1عصرمنثيو!1بعدأشربلنلكم:أقؤفىثايى28،بينكمقتسموه1و

جسديهو1هذوففى:إلاهوناوطمكسرهووشكر1خبزأخذثم91*.1ثلةهلكوت

لفء1بع!لكأل!1علىذثلثمت!وعنح"2\\.\سذكري1هذ1إعشعو.أجلكممنيذفى

أجلكم.من1قيرلذي1لجديد1لعهد1هيلكأل!1*هذه:فقال

لإففى1فإلن12،معى1ولئدةعاثهىيسلمغ،ثذي1دلإفىثفاذلكومح21

فأخذو\23!!يدهعنيسلملذي1لإفد1ثذثثلويل1لكنوبذلملث،قفيكماما!ق

ذللنس.يفعلمنهملز\همنتساءلوفى

لأمم1ملوكأفىطم:فقافى25.أكبرهميعدمنفيفى1جدبينهمووقح6

لأمر1فيسأنتم26\طمحسن!.1يدعوأفىديدويركيهاثسلطآ11فحابولفا،دويىو

فمن!2تد!.1كأنه1لمترئسولأصغر،1كأنهثيكملأجصر1ليكنبل،كذلكلمحيكم

فأناذلكومحثلطعام؟لجالس1هو1ط؟يخد!لذي1أم؟لملطعا!جل!أمنلأجمر؟1

بلملكوتثكمأوعيول1و92محي،فيمعي1ثتولذين1"1\ئتيخ!م.كالذيبينكم

علىوتجلسودملكولتي،فيمائدليعلىوتشربودفىلألو03!تبه،أبيليعى1ؤكما

عشر؟لاتيئ11ياإسرألسساسل1ثتديولننلعرو1

!كيغربلكمطبكمقد1\ثشيطفىهوذسمعاد،ئسمعافىلرب..311وقافى

متى1نثثإخوثبتوأنتوونلث.1تفقدألالكدعوت22وثكنىلحنطة.1تغربل

1لموت؟وإفىلسجن1إفىمعكأمفيأدلعازمإلي،ياربفى:فقافى33*.رجعت

أنكت.9مرثلاثفكرحض!يو!1لديك1يصيحلا:بطرسياللثفىأقؤ3ثأجإله:

1؟.تعركي

فهل1ء،حذولامزودولاد!1همجمسبلا1رسلتكم؟؟جرطم:وقافى35

د،\همكي!عنده!فىرو!لآد1ظ1طم:فقال26لاا\.1:قالموشيءبخ؟1كمأعولأ

.و.؟شتره1ءهردفيبحسيفكدهيكنأدنزمزود.عدهكافىمنكألكو.فليأخذه
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ينهي.1مريلأدجمرمير.1محوأحصيلإتي1مذهليتتم1فىمخبلكم:1ثوفى!2لالي

كفى؟8طم:"ثظ4شظفى.مظ!ب،ئي1:"2!ظلو

ام!مالللانظة

اسود(مائلبحرفهىلوقابهاينفردالئالمقاطع)ارقام

(02-ا)9يوعفصحوذكرى-*ا،ار،الفصحىالعشاء41-0:2

1-22 r:يهوذابخيانةالإنباء

03،ر37-عشرللاثىالوعدالاكبر؟هومنعنتعيم24:03-

بطرسبنكرانألانباء31-34:

القتالساعةاقنراب:35-*3

مكلومات

هكذأهوفصحيا؟عشاءكانهلالاخير،يسوععاءأى،السريال!ء-ا

28)يوحناإكبالنسبةلاولكن(،ومرقسمئ)ومعهلوقاإلىبالنسبة (:.)A

العشاءالازائيونوحدوإذا؟الاحداثمجرىعلىامانةاكنريبدويوحناانذلك

حكموتنفيذالمحاكمتيزكونفيالصعوبةمن-بالركمالفصحىالعشاءمعالاخير

يسوعموتبطوا-!أنارادوافلأنهم!-،بالذاتالفصجيومفييجريانالإعدام

.(1-4أ:21)خرمذبوححملبدموالمجديدالمحريرعيدوهوبالفصج:

47()آعشرالائىأحدخيانةتبقىلوقا،إلىفبالنسبةهنا.اسمهيردلم2-يهوذا،

المقدسةالاسفارنصوصاضوأءتسليطألىالمسيحيونوسعى؟الفهمعسيرة

ا؟(.A:ا4فيمرقسأوردهوقدا-.41:مزا؟6:ارسل)راجععليها

عنهعبرتالذيأدتةمخططالى)221(بذللث"قضىكما11عبارةوتشير

فيالمشاركينحريةمنشيئاتقلللاالنبؤات"11هذهومثل.المقدسةألاسفار

فيها.مسؤوليعهماو(ه231:الرأمة،منيوسف:المثالسبيل)علىالآلام
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(2)لوقاانجيل60

سفلها

معئأوضحوأ2..-ا9و-18ا4الآياتالعشاء:روأيةقسمىبينقارنوا-!1

.يسوعاقواكمنانطلاقاالطقسين،هذين

)بطرس(حمعانوعن-23(12)آيسلأمه"الذي11عنيسوعقالهمايبنقارنوا2-

يهوذا؟بشأنالاقوالعليكمتطرحهاألىألاسئلةهىما31-34(.)1ثممن

؟بطرسبشأنوالاقوال

علافتهماا؟ألاكبرا11بشأن،بالذاتالوقتهذافي،يسوعتعليمم!تما3-

؟2803-الآياتتحملهالذيالنورهوومابالافخارستيا؟

3الآيةتضفيهالذيالمعئهوما4- v؟يسوعهاينبئالتيالقاسيةالاحداثعلى

ةءللقلاتلىامسا

عنبوضوحيتكلمالذيالوحيدألانجيلىهولوقارالافختارسيما.الفصجا-

اسرأئيل.لايمانالمؤسسالحدثمعالاستمراريةعلىللتأكيدأليهودي،الفصح

الطقسين:بينجيدأيميزفهو

كأيمروشرب،المشوممطالحملأكل"،الفصح"أكل:الاخيريسوعفصح.

غيرأخرمسمقبللهيعدلم"،آلامه"قبل،يسوعلأنذلك.الطقسيةالخمر

اللة.ملكوت

11المبذولالجسد11عنيعلنفيما،المزدوجوالخمرالخبزطق!.

11الجديدالعهد11ذبيحة:يسوعيعيشهسوفلماذكرايضحىالمهرأق"،و"الدم

الملئدةأنها:الفصحىالحملمحلوالخمرالخبزيحلومنذئذ31-34(.31:)إر

أدئة.ملك.كلجىءتبشرالى

.ممعئالافخارستيا:بعدمنبالخيانةالإنباءبذكرلوقاينفرد.وبطرسيهوذا2-

السؤاليأتيهناومن؟مائدتهإلىدومايجلسأن،يسوع"يسلمالذى11بوسعان

راجع31-34؟)1الشيطانسيجربهايضافبطرسالمقصود؟هوامن"1
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(2)لوقاانجيل60

ناذلك:غفرأنهتعلنان61(-)آ-ونظرتهيسوعصلاةانإلا54-62(،آ

لهم.غفرخطأةايضأهم،الكنيسةفيالمسؤولين

يدركون،عشرالاثئبعدمن،الربعشاءيرئسونالذين،الجماعاتمسؤولو3-

بشأنيسوعتعليمكانلذا"(.يتنازعون)"كانوأغموض!منبالسلطةيحييأما

للمسؤولينيقدم./فيسوعالتسلطفيالبشريةالرغبةمعمفارقة.ممثابةألاكبر"11

ينتطروهو2(؟.أ-6و)آحياتههبةعبرالبشر،تجاهالكاملةللخدمةنموذجا

بشأنالرائعةروأيتهفيذاتهالشىءيوحناوسيقول28(.)آمماثلةخدمةمنهم

ا:متميزبدوربطرس/لسمعان032الآيةوتعمر!13(.)يوالأرجلتغسيل

أ-12(.الاعمالسفربدأيةفيالساحةبطلهو)وسيكون"اخوتهاتثبيت1

الجليلقيرسالتهبنجاحعشرألاثئالرسليسوعيذكر.وا!لوتالردالة4-

:ا)بخلاهـ.الخصوميوأجهوأأن،الآنمنذ،عليهمبانويعلن35()1

لمالمتأالعبدمستقبلسيكونمستقبلهبانيدركانه.مثالهعلى4-7(،

53o:أش=37)آ Tهذهعنالاناجيلفيالواضحالوحيدالمرجعوهو

الآلامقبلالتلاميذ،لدىكاملفهمسوء38الآيةوتعكس(.القصيدة

موته.ازاءلوحدهحقاهوفيسوع94(.آفيالسيفموضوع)رأجحبالتحديد

يولجولمير!اا

والتاويخالأناجيلى

في3دتاأي!

هوهلأ-3(.:االوعندنا"تمتالىألاحدأثايقص1انلوقاشاء

:اتجاهانهناك.التاريخعننحمنهالذيالمفهوموفقلا،اونعممؤرح؟
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I'أsme)اقتاريخاني!- historic):الماضى،احداثبناءاعادةإلىالميلفيوتقوم

حلمانهوبيننا.ألاحداثبينتفصلألىالمسافةحذفمعلها،شهوداكنالوكما

فيتؤخذالانجيليةفالروأياتوبيننا.يسوعبينوسيطهناكلي!:لاصوليةا

هذأمعتتعارضماغالبا،ألاربعةألانابخيلبينالاختلافاتأنإلاحرفيتها.

منجانبعلىمناصروناوتلاميذبهاادلىشهاداتألاناجيلانطالما،المفهوم

المعاكس:الموقفأحياناكانهناومن"موضوعية".تسجيلاتوليست،الاقتناع

نبلغلافنحن":التاريخايسوع1نلقىانالمحاكمنالشكوكية(:و)1الشكيكية-

رودولفالالمانيالبيبلىلمالعاتعبيروفقألايمان"،امسيح1إلىإلاألاناجيل،في،البتة

المهم،هووحدهألايمانهذابانالقولإلىخلصالذممط7691(+)بولنمان

ناالكنيسةترىوبألعكس،.تاريخىأرتباطكلعنيعخلىأنئممنعل!ويترتب

".يسوعاحدث1في،التاريخفيمتجذرادوماكانالمسيحىألايمان

نايما!ااNلد!التا

لاقامةمعئفلا:أنفسهمبولتمانتلاميذأليومتجاوزهاالحديةالموأقفهذه

الطفولةكاناجيل،النقاطمنعدد)باستثناءوالايمانالتاريخيالبحثبينتضاد

حياديايكونانيمكنهلاما،مؤرخاأنجداالمعروفومنوالمعجزأت(.

مسبقالهفلأنما،شخصيةأوما،.مموضوعاهتمهوفإن؟كاملبشكلوموضوعيا

ايضا،هو،يجيبأنالمؤرخعلىيتوجبكما.مقاحمتهيشاءولانهمعينا،تفسيرأ

)مسيحيين،المؤرخينانإلاا.انا؟اانيتقولونمنوانتم11:يسوعموضوعإلى

البيئةعنومعلوماتهمالبحثفينظرياتهميناقشونإذ(،مسيحيينغيرأمكانوا

علىالقدرةمنأفضلدرجةعلىيصجون،يسوععاشحيثالفلسطينيةأليهودية

التاريخيةمعارفهمبينأيعنه،التفسيراتمختلفوبين"يسوعاحدث1بينالتمييز

.الايمانعدماوالايمان:المسبقةأفترأضاتهموبين
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(2)لوق!انجيل60

اانابللىاثق!قة

زيادةدون،الاحداثتصويرإعادةالبتة(historicite)التاريخية"11تعىلا

جديد؟واقعبناءدوماهوالأدببانالادبيالنقدعلمعلمنافلقد.نقصانأو

ادبماعملحصيلةانهيعىوهذا.الفعلبذاتأدبايضا،هو،المقدسوالكتاب

يجبوهنا،ألاسفار؟هذهفينرأهانيمكنالذيالواقعهومامعا:ولاهوتي

،النصوصومعألاسفارمعالتعاملينبغىإذ،وشاملةنهائيةأحكاممنالاحتراز

التقييم)معكبيرحدوألىدوما،تقومالكتابةعمليةانيبقىولكن.حالةبعدحالة

متناولفيمباشرةيعدلمحقا"جرىأن"ماويحدثالوأقع.بناءإعادةفيالوأجب(،

مرشدور:)ألانكبير"حدإلىومتناسقاقويااضحىالنهائىالبناءلكونايدينا،

(.بالفرنسية/5.ص74،العدد،انجيليةكراريصالتفسير،وعلمأدئةكلام

بكثيرتتجاوز-المقدسالكتابألاناجيل-وكللهاتشهدالئالحقيقةان

خلاصنلواعلانالمسيحكشفعلىتقومفهى؟المؤرخونإليهايسعىالىالحقيقة

تجلتالانسانخلاصوبشأنأدئةبضأنالوحى،يكشفهاالى،الكاملةالحقيقةان11

الفاتيكالما)ألمجمعوأحد"أنفيوكمالهكلهالوحيوسيطوهو،المسيعفيلنا

1(.2:الالهىالوحيفيعقائديدستور،الثاني

با

لوقالدىالتاويخلإهوت

اقوالمجموعةمرق!،انجيلمصادر:جمعفلقد.المؤرخبعمللوقاقاملقد

c)ليسوع (logiaاغاورشليمتقليد(،ورحلاتهكنائسه)بشأنبولستقليد...

بيصوع؟اللةوحىحولأحدهما:يتناديانكتابينفيالموأدهذهيرتبانوقرر
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2)لوقاانجيل60

؟ليسوع)حياة(ترجمةيشبهألانجيل،،فالاول.يسوعرسلشهادةحولوالآخر

.هذهيسوعحياةفييتحققبرمتهأسرأئيلشعبتاريخبانكشفلوقاانألا

فهو(.السبعينيةالترجمة)وفقاليونافيالقدمللعهدامتدأد.ممثابةأنجيلهيبدووهكذا

.حقباتثلاثفيالتاريخلاهوتيبئ

النااماينعتالفل!النااقالثقباق

الطفولةأنجيلويوجزالانبياء.مواعيدتلقىالذىالمختارالشعبوهو،اسرائيلا(

ويوحنازكرياالكاهن:الوجوهمنعددع!بر،برمتهأسرائيلتاريخ-2(االو

فيحيوا،وكلهمحنة؟والنبيةسمعانالشيخايضاولكنفي،آخربصفتهالمعمذان

وتمثل(.صلاةأفىناد:أنظرزكريا،)نثميدشعبهليفتقدأتىالذيالاله،الطفلبسوع

(.صلاة5:ملفراجع،-مريم)نشيلىالمسيحقبلوأالذينالربمساكينمريم

لاسرأئيلقيلتالئالمواعيديتمأنه.التاريخكلمنالمركزفيهويسوع2(

يعترفونانهم.بهيؤمنونالذينالتلاميذجماعةإلىالخلاصويحمل2(،-اا8:)4

رفض!ألانبياء،غرأرعلى،ولكنه38(.:)91اورشليمإلىصاعدوهو،المسيحانه

.(41it-:أ)9أورشليمفيثمومن.3(،28-:)4الناصرةفي،شعبه

أرسلىالربفيسوع.الوثنيينوزمنالكنيسةزمنالقيامةفتحتلقد:الكنيسة3(

وأمتدت.وحيهمنتعيتنجماعاتليؤسسوا2(رسل،)العنصرةشهودهإلىروحه

)رسلالارضأقاصىوحئوالسامرةأليهوديةإلىاورشليم،منأنطلاقا،الرسالة

يعلنأنيجب:والوثنييناسرأئيلبينالانفصالعقدةتجاوزتمومنذئذ8(.:ا

عدأدفييدخلوأانالكلفبوسع)بولس(:للوتنيينكما)بيأرس(،لليهودالانجيل

عاشهماعلى،الربيسوعمعالعلاقةوتقوم34-36(.:ا.)رسلأدئهشعب

1(.1:ا)رسلالازمنةنهايةفيالمجيد،مجيئهبانتظار،الماضىفي،فلسطينفي
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(2)لوقاانجيل60

لى!للمناقلتدةا

القيامة؟عننت!دثثيف

الامواتافيامةيرجون(،الصدوقيين)باستثناءيسوعزصتفيأليهود،كان

أ-3(،:أ2دا)165،علمحواليمنذ،انهمإلا24(.:اأ)يوالاخير"اليومفي

يتحدثواكى،والمسيحيونوألابرار.الشهداءيقيماناللةبوسعبانيؤمنونبدأو!

مختلفة،افعاكثلاثةتستخدمكانتألىأليهوديةاللغةإلىعادوا،يسوعقيامةعن

صور.ثلاثأو

11مقاأ/يقظأ1011

الجديدالعهدويستخدم.قبرهفيالمطروحالمأئترقاد.ممثابةهوالموت

11ب"قامترجماماغالبا،يونانيينفعلين

(01:04أ؟35:رسل28،6:مئ،المثالسبيل)علىاستيقيل-

(0:29يو7؟24:لو،المثالسبيل)علىقام-

حالتهمإلىا"موتىاأعادبللا،مرضىأقامأيقظاقدكانذأتهيسوعانإلأ.

فالأمرله،بالنسبةاما(.للقراءةمسارأتا4رقمالنص5،ملف)رأجعالسابقة

أدته.معالحياة:حاسمةحياةتماما،مختلفةبحياةيتعلق

11أحيا011ب

،ه24:لو،المثالسبيل)علىحى"ايسوع1انايضأالمسيحيونيقول

11الحياةاسيد1وانه9(،6:)رومبعد"منيموتالن1وأنه1c(25:9رسل23؟
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(2)لوهاانجيل60

يجهلونالذينهم،افضلبشكلاليونانييرتلائمالىاللغةانها1(0ه3:)رسل

(37-2:43)4لوقلشاءوهكذا32(.:17رسل)راجعالامواتبقيامةالرجاء

القائم.يسوعجسدحقيقةعنلهميبرهنأن

وهولعازر(.حالة)رأحعموتهقبلكانكماحيايعدلميسوعأنإلا.

نأكماحقا،حىأنه.عملهيواصلونالذينتلاميذهذاكرةفيفقطحياليس

حى.اللة

السطء+إلىصعدرفع/11ج.

وانتصارهم،الئةعبيدارتفاععنمسبقاتحدثتقدالمقدسةالاسفاركانت

7(.دأفيالانسانأبن53؟اينرفيالمتألمالعبد:المثالسبيل)علىمحنهمبعد

الارضمناصعد"1قديسوعيكونبالذاتاليهودممطالمفهومهذاوبموجب

مجدهفياللةيضاركانه.الالهيةالحياةإلىألارضيالواقعمنوانتقلالحمماء،إلى

ففي8-9(.2:فل2؟.-ا288:)مئالرب:لئةالذكطاللقبعينويتلقى

2415:الويسوعصعود:الرمزيةاللغةهذهوحدهلوقاأخرجالجديدالعهد

ألالهي.وأرتفاعهالارضىغيابهعنيعبرأنبقصدا(9-1:اورسل

منالذييسوع:حقيقىانسانبازاءاننابالكفايةتقوللااللغةهذهانإلا.

أختطفقدمرلهانسانيكونحيث،الاسطوريةالتأليهرواياتتشبهانها؟الناصرة

السماء.إلى

تعابيربيننجمعأنيتوحبلذاوحدودها؟حسناتهالغةلكليكونوهكذأ

كانتهناومن.يسوعالربفيامةعنللتعبيرمحاولةفي،عديدةوصورعديدة

يحضرانه27:و0291:يوفيكما،يسوعبحسديتعلقمافيالمفارقاتبعض

يلمسه.توماويدع،المغلقةالابوابمنبالرغم
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(2)ظلوانعل60

2()9-!الوقاينفرهـب!انصوص

للوثا(مثلا33بينمنمثلاأ5)يعخلله4!ثياالىاا!د3(

0:951-61 61-2 co':موهرا.غيرتلميذطرد؟بسوعترفضسامريةفر!ة

الصلحالطمر!مثل:-01:9237

ومريممرتابيتفييسوع00:1:38-42

اللجوجالصديقمل5-8::ا01

!سوعلأمالحقةالطوبى27-28::ا01

r\-\:ا02 r:الجاهلالفنىمثل

ال!هرينالعبيدمثل36-38::ا02

العقممةالتينةمثل،التوبةإلىنداءاتا-9::013

.tالمدعوين.بشانتعليمالموائد،فيالمقاعدمثل:ا7-4:ا

04\:28-rr:الحربإلىيذهبالذيوالملكالبرجمثل

2(رقم)النصالضالرالالنالغائعالدرهمملا8-32::؟05

الفطنالوكسلمثل:ا-3ا:ا06

(3رقم)النصولطزرالمقمثل016:9-1:31

البطلينالعبهدميدل:701-:017

0V:\وسطكم"افي1الملكوت،العشرةالبرصشفاء21:-اا

والارملةالظلمالظضيمثل-018:1:8

والع!ثطرالفريسيمثل:018:9-41

وزكايسوع:01-ا:091
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)2(لو!انجيل60

مةالقلا4!المأاا(4

(4رغ)النصالفصحىالعشاءأ-022:4:38

الزيتونجبلعنديسوعيشددملاك:0:2243-44

هيرودسيدندبينيسوع:023:6-12

التائبةالجموع؟الصالحاللص؟صلاتان:48،ب93،46-43أ،023:34

(1رقم)الصعماوستلميذاأ-042:3:35

أورشليمفيعضرللاحدالترائي0:24:36-94

الصعود:042:05-53

!

نيثعيدؤثريا

gV)A-`%1:لوقاا

ومنألاول.القرنفيأليهوديةالصلواتمع.شديدةقربىالنشيدلهذا

الشكل،صبهذا،أنشدتمسيحيةايهوديةجمأعةعن-صادرأيكونأنجداالمحتمل

علىمركزاانقساماعكست76-77الآياتانإلا)ماضيا(.الممنوحاللةخلاص

ذاته،لوقاوضعمنافا(.المستقبلبصيغةافعالمع0011،.وأنث)11المعمذانيوحنا

شفىعلىوضعالنشيدمجملانكمايوحنا.مولدروايةفيالنشيدهذأأدرجوقد

الجديد.بالعهدالقدمالعهدلربطزكريا،اليهوديالكاهن
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متوازبشكلتترددكثيرةمفردأتتلاحظ

A()6يفتقدإلثة

)68-96(الحلاصلشعبه

07)96-أنبيأءعبد،

)71(منيتخلصاعداء،

wryآبائنا

73(ب-)72حلفالذممماالقسم،المقدسالعهد

)73(أبينا

)74(منيتخلصاعدأء،

)76(في،الطفل

)77(الخلاصلشعبه

)78(يفتقداللة

يركدأنهلوقا.لاهوتمعجيداينسجمفهوالنشيد،.هذأاصلكانوأيا

أخرالمعمذان،.ويوحناالانبياء؟بفمالمعلنةمواعيدهتجاهامانتهعنيكشفاللةبان

لغةوتتوسعا-16(.5)3:المسيحهويسوعأنسيعلنالذكطهو،اسرائيلأنبياء

رحمةابأحشاء1:المثالسبيل)علىلشعبهاللةحب:رئيسينموضوعينفيالنشيد

التقليدية.القدىمالعهدلغةأنهاالخطايا.ومغفرةوالخلاص7(،,1إلهنا"،

فييوم،كلالنشيدهذاترتل،الرحميةصلاتهافي)اللالينية(،والكنيسة

وبالفعل،.القائمللمسيحرمزاكونها،الطالعةالشمسلتجع!"الصباحفرضختام

المسيحموتفيالمنجزالخلاصعلىللآفيمدح.ممثابةالنشيدهذايفهمانيمكن

معكليايتفقأنهإلامسيحى،طابعذاتكلمةأيةغلىيحتؤلموإنفهو،.وقيامته

المسيحى.ألايمان

...
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ا!مل!7

نجللىلىا

!حناالق!يلللىبحللب

ل4ا!االقليه

لحئوىا-

حنايو1نجيل:مقدمة.

:نصوص.

1-\،،)9:لنور1علىينفنحمولدهمنذلاعمى101

،11-11:)قييات1هفتتحقانا،2.

1،2-1)3:ونيقوديمسيسوع3.

1-\،،)،:لمسامرية1ويسوع؟.

ليوحنانية1لجماعة1الجديد:العهدبيئة.

لآفى1منذهيلإلدية1لحياة1:الموضوع.

لليهود؟فعاديوحنانجيل1هل:للمناقشةسؤال.

حنانيةليو1يآلسخر1:للقراءة.

ثيسوعع!لاثافى:صلاة.
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(1)يوكناانجيل70

أبصمتسن

يوثناان!يلى

يدفلانبل!

أنص.يسوععلئ،.والضروريةالاصيلة،الاربعالنظرأتآخرالرأبع:ألانجيل

عدافما.ومتميزجذأبعالمأنهكما.الدهشةمنتهىفيوبناء،متدفقينبوع.ممثابة

ذلك،ومعجدا.قليلةالازائييزمعالمشتركةوألاقوالالروأياتتبدو،الآلامرواية

لأنه،الانجيلهومافهمعلى،الآخرينمنافضلوبشكليوحنا،الانجيلىيساعدنا

ا:6و2526-ا:4في،الروحعنيوحنايتكلمفحينما.حدألىيفسره

في،الفصحضوءعلىكتبشىءكلأنكيفلنفهميساعدنافهوا-2،13

بالتالي،،عينههوالروحوهذا.روحهعملوبتأثير،القائمبالمسيحالايمانسياق

ايضاذانهوهوخلاصنا.أجلمنوفعلهيسوعفالهماتمامانفهمانيمنحناالذى

ورسالتها.جماعاتهاعبر،الكنيسةفينعيثطيجعلنا

الهدفعنويفصح،باختيارأتفامأنهيوحنايقول03-0:2،31في

كتب:أجلهمنالذكما

الحيلة،آمنتمإذالكم،ولتكون،الثةأبنالمسيحهويسوعبان"...لتومنوا

فيال!ذيالوحيدالابنقط؟احدرآهLم،أدثة11:آخرأنملخصانوهناك."باسمه

لمالعاأحبأدثهان11الثانيوالملخصو18(:)1عنه"أخبرالذيهوالآبحضن

الحياةلهتكونبلبه،يؤمنمنكليهلكلالكىالوحيد،بابنهجادأنهحئ

.(3:61)اايةبدلاا
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صت

كبيرين:قسمينإزاءيضععنامما،13او2الفصلينبينبهيرأابنقالآنجد

05. 37- : i،yالآيلتهذهبحميعاتىيسوعانامع1:خلاصة.ممثابةهىآيات

..011منهم.ممرأى

صأعةأتتقدبأنيعلميسوع"كان:جديدةمرحلةالايفتتجآيات،ا:013

.0011اب!هإكلمالعاهذاعنانتقاله

يسوع"آيات"كتاباويسوعخدمه:1أ-2

المعمذانيوحنامنبالقرب،يسوعوبدايات-18(ا:)1المطلجبعد

تتخلله(rv:21و2:11ووفق)بسببالآنباتكياربنجد51(،-1:91)

الحياةخبزفيوالخطابالحبزاتآيةنجدمن!هاالقلبودط)عجالب(."آيات"صع

6(.أيو

:6؟ا5:؟ا3)2:اورشليمفياليهوديئالاعادنجدانأيضأبوسعنا

1 ، t:حوكيين:نجدانبوسعناكما55(.ا

الحياةيسوعيعلناورشليم،وفيالجللفي2-6

الموتإلىيسوعيقودالبشرىهذهرفضاورشليم،في7-12

يسوعاساعة"كابأومةوالص

الوداعوخطاباتالاخيرالعشاء:ا-0317

الآلام:0819-1

31(.03-:02)الاولىالخاممةثمومن،بالحيالملقاء00:2

fir)1الثانيةالخاممةثمومن،اخرنبتقاليدمنئتمة0:21 -o r -f r.
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مولدهمنذالأعمى

النووعلىينفتح

أ-41(9:)يوحنا

!نهديدة...؟خ!ا)أتبقةارقانجدآخيويخةر!ايةةيأنتاليئةيئهدة.،!ايخة.انننما......:..

ةي؟أةلحم،الطويلةالاخرىروايايمةيكماويوحنا،.اةكية9يتةاصيلمليئة

الى:يسو!6جالماذاالةا،ئيفهـكلانيجب:السارةالبشرىمجم!عتالتكبير:

."هذا.إليهابكل:.

قنر؟ئي،تلاميدة:فسأفى2هؤثده.فذأعمى!خلأ!أى!ئرهووينط1

لاوذخيم1هذلا:يسوعأبب3؟؟أعمىفد!وحثىه،1لد1وأ؟1\هأ،خطئ

نعملأفى\بلار،د\أهاعلب،"مجث1!ة.أعطليظهر!يخطذلثكافىوثكنثد\ه،1و

لطأ،1قيدضطط5يعم!.أفىأحذيستطغلاو!يهقلي!ل"آدت،.1!سلي\لذيأعط4

عيئبهوطلىطيط،ئظدهنثجب!1لا!فى،!ليوتفل1هذ6!للطا؟لؤ!"1لأظ

ظكتسلفذهب.فى1لرثموأي"،\،!يطكةبرلي!كتسيله*1ذهبه:لهظفى!!ثم،لأعمى1

هوأفيس1هـئذىفىلأئةقبل،هنيزوئه1ىلؤليماتن1و1طلجر1"ثظفى1بميرثطدص

بللا،:غ!هموفل؟هو1ئةآخروفى:و!فى؟*9ثسغطييقغأىفىلآقي1ك!1ذ

قي*بك1نفتحتفيهفد:1فقالو01؟هوأط:فىيقوثكافىهو1ظ؟ئشفه

1ذهبه:وقفى!لىعيتىتبهفطلىقيجب!!يسوعفىئظل"لدقي1خللر1أخ:لأببئ11

:؟*فلهوأينله:1ثظثو12؟ثإثعرلثولكتسل!ثفذهبثثطغتبمل1!!يلو!فى

أعلم؟لا
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لذي1يو؟1ىفىو"1.قي"أعمىهنىفىلدقي1ك1بذلفريسيير1إلى1فذهبو13

جمأيضلفرئشوفى1فثلة15سبت.يو؟لأعمى1جمئوفغططيسوخجب!صيخط

بعضفضفى16؟إلصرإنيوطغتسل!ث1ثغعييعلىفي*جعلصطم:فظل!ئصر!.

آخروفى:وففى".ل!ئبت1يحفظ"شريعةلالأثهلرخل"من!1ثة،11تش!هذلفريسئير:1

1.بينهميخلاثث1ثؤقح!؟*لمهبت1هأ؟بمثريأتيأدظطئيسطيغ"جمف v\فقالو

*.نئئة1عينيكتج*قل:فغوقد"فيهتقول1طذذت1ؤ:للأعمى!ن!

1فىيه.و1دعوحثىفإئمر،أعمىىد19نهئصدفو1ليهود!اأدعلى18

لآفى؟*1ئبع!ر"أعبغثيه!؟أعمىوءلد!إئةلافىتقولدقي1إلنكط1أهذفذلوهط:11

ئبصر"أعبغكي!أظ21.أعمىو"لدص1!لآوإلظ،1أفىيرهذنعلغمخن"لد\ه:1و\ثأبب0

سيتكلغفكتمل"1لم!ثن،إثهإشلوة،.نعلملافنحن.جمنيهثتغوهنند!ي،!زولآفى،1

!لؤ\ي!ودy1فىلييود،1ين!يخويهط1هذة1إلدقفى!وإثط6\و*.أهيرهعنبنفسههو

1لد\ه:وففىفلذلمك123لمسيح.بأنهيعتزثثمقجممعئفع!صهن!1أفىعلى11ثفقوقد

فا!لوه.لش،فكتمل"1!ئة

أفىنعلغفنحن1!ة،مخدله:1وظلوأعمىىدلدقيلرخل!11ظنيةص1ثدعو"1

أعمىكنث1كيأعلغوإئط،أعلملاظطىهوهلثأبب:25*.\لرخل!خاطئ1هذ

أ!إلهم:!2*نجعينيكفتبئكيفو،لكصنح!1ظذله:1فظلو26"1لآفى؟لمر"إلبموط

أفىلي3ترنج!وكم1ظية؟1كالرتسمعوهأد3لزيدو1فلطذئصئو\،ثلبملكمقئهفقد

تلاميذمخن"ظف\ى،تلميذهأئت1:و!لوثستموهتلاهيذه؟"28أيظأنتم1تميرو

02\!إلفغ؟هوإئنفيثلانعغ1هذ\ظكلغ!هوسى،أفى؟1ثذنعلغ9\مخنمؤ!ى.

لاأفى"1!ةنعغ21مخنجم!يثثتغوقدهو1ينهن1تعلمولاأفىفغجبئلرخل:1

أفى!يويسقعه261و.بمشيثهعم!!وئضة1يمقيستجبئبلللظطئ!،يستج!بئ

ور\لرصر"ين!1حة،1هذبكنأ32فلو.أعمىوفد!تنجمقفتغ31ل!من1أحد

ثغفيط؟1ليكلكوفدلتوقدأنتأتعئ!أ!إلوه:"2يصنح!في!أفى1شطخ

.هدوطر

\،ففى؟"بلين1نت،\تؤين"له:وظلقلص،طردوه1ثهميسوع25طسيم!

1لأيهو،إئته!فد:يسوعلمه!2ففىص؟"بمن!طوبئ،!؟،هوهنؤ:أبب36
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(1)يوثفاانجيل70

\لط\1هذجئثألي:يسوع92ثظلله.*وهـجآ؟!بئ*آهنث،28ثظفى:!ئكثفك

خكثي:1!،عد

ئبصروفىلالدين1'ئبصرأفى

ئبمروفى؟لذين1؟يعمى

؟*كإفىأيصأفنحنله:1فظلوهعه1!لؤقينن1لفريسئ!1بعمق"فسمغه.

:يسوعطمقل

غإطكئئمئو

خطةعليكغىفىول

ئبعيرإظلآفى:1تقولوفىوليهئكغ

ثيلتة؟فخطئمكغ

ا!جمالبآثظلة

الشفاءروأية-7:ا

وسيطشاهدعبريسوعلشأنجدالات8:34-

الجيرانتحير:8-21

3A-((:أعمىكانللذيالفريسيينقبلمنأولأستجوأب

الأهلأستجواب-91:23

24-4r:11خارجأارن1:اعمىكانللذيثانأستجواب

5-38:rالربألانسانابابنأيمانهيعلن،شئمىوقد،الأعمى

9-1f r:الحكم،والفريسيينيسوعبينجدال

مكلومات

عيداسبوعمنيومكلفياورشليم.جنوب،مياهخرانهىسلواما-بزكأ

،باحتفالإليهايذهبونالناسكان37(،،7،241:رأجع،)سوكوتالمظال

014
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(1)يوثناانجيل70

الطقس،هذأوعبر.المذبحعلىيسبتبكي،الهيدأإلىبهويأتواالماءليستقوا

المشيحاني.الزمنبركات.ممثابةوهى،الخريفامطاراللةإلىيطلبونكانوا

ايضا،هو،كانالمظالعيدانكما6()آتعى"المرسل"سلوامكلمةوكانت

-5(.9:4و8:21)رأجعألانوأرعيد

13(،7:رأجع22؟)آيسوعزمنفيمحلهاغيرفيالعب!ارةهذهتبدواليهود:2-

الجماعةاصبحتحين9،.08-السنواتفيأفضلبشكلتفهموهئ

نايجبوهكذا.الرحميةأليهوديةقبلمنأيألمجمع،قبلمنمرفوضةالمسيحية

بيئةا2ملف)راجعالفريسون"11او"الدينيةالسلطاتهىالمقصودأن11نفهم

الجديد(.العهد

اسفل!

هذهتشكلوهل؟يسوعنعتأسماءبأيةألاشخاص،بينالدائرةألاحاديتفي-ا

تقدما؟الام!إء

انهمالآخرالبعضيؤكدفيما"،يعرفونالا1أنهمبعضهميؤكدكيفلاحظوا2-

قولهمفييستندونمعلىاخر؟إلىتأكيدمنألانتقاليتمكيفايعرفون".1

ا؟انعرفاأعرف11

ألاعمىانفتاح:المضاعفةالحركةتلكفيالروأية،مدىعلىالنيار،دققوا3-

؟الحاصلتانالنتيجتانهماوما؟الحركةتلكمراحلهىما.الفريسيينوانغلاق

ءةللقلاتلىامسا

يكفىلا.الروأيةمدىعلىرأى"،11فعلمعئفيتغييرانجدآمن!.11و"!رأىأ-

وراءمأحقا،يرىلكييؤمنأنبالاحرىعليهبل؟ليؤمنالمرءيرىان

يوحن!انجيلفيالاكبرالموضوعهوذلك.ويتأمليفهملكى،وبالتاليالظواهر،
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بدايةانظروأإ(.مرةمئةحوألي"آمن"ورأى"11فعلمنكلأستعمل)حيث

وكذلك0:2،25،92.31،النهايةاقصىوفي؟ا8:افيالموضوعهذا

r6.،6،241::المكثرةالخبزات"آية"ابان ، r.لعازر:قبرمنبالقربكما

يسوعكلمةأنيتضجوهكذا.37-21:43:الآلامقبلومباشرة.4.:,,

القرأء.إلىموجهة92(0:2)يروا"لمويومنونللذيناطوبى1

المغلقةالعيونانذلكالبى.اشعياعلىعزيزموضوعهونالع!شفاء

فان،العكسوعلى.دينونتهعلىوعلامةcأدتةمخططعلىانغلاقهما،والعمى

المسيح.زمن،الخلاصلزمنوعدموضوعهما،البصروأستعادةالعيونانفتاح

يبدووهكذأ.616-7،:442-6؟35:،9.1-1:أشقراءةاعيدوا

18(.:4لو)رأجعبهأفيءالذممطالمسيححقاهويسوع

4،4-ه)آالروأيةهذهتعكسهالذيالظلماتاالنوربينالتضاد -1،)9r

الظل!ريالانتصاربينالكبيرالصرأعأنه.برمتهيوحناأنجيرأمدىعلىيتواصرأ

؟2أ-43:9t-!؟:امنذشىء،يوقفهلاالذكماالنورتقدموبينللظلمات

كانهناومن.ا0:2في"الاسبوعمنالاولاليوم11قجروحئ،821:

النور.علىينفتحمولدهمنذالاعمىلروايتنا،أعطيناهالذىالعنوأن

11لللىينونةلمالعاهذاإلىاجئت1التجسد:معئهنايسوعيضرح.للديخونة

7فيوأضحبشكلحأضرةالدينونةوهذه93(.)آاللتمييز( : r!-ذللث:اا

الذينهمفالبشر؟ليدينلا،ليخلصالابنيرسلانألىدفعهالآبحبان

وما.عليهمعرضااللذينالنوروهذاالحبهذاتجاه.مموقفهمانفسهميدينون

نأإلا.زمانهفيالدينيةالسلطاتيسوععلىرقعتهادعوىسوىالروايةهذه

ألاوسطاء:شهودعبرتجريالدعوىهذهأنذلكعنها؟غائبايبدويسوع

لحياتنا؟عبره.ممثابةذلكيكون
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الآياتمفتتحقانا،

2:أ-11()يوحنا

؟.ائفأألقينثنيرفألأنجيفيئبأثفرأدةتتميزخدة9ي!خناروافأالتيئ:000000000.الأغجوبة

:اكتاب1تكوتالتيالسبمالاعاجيبهتالاولىالاعجوبةاي،يسوعآيات!اولى3:

:هناكانعتفضلا(.1-12)يوالرابمالانجي!هتالاولالقسكلوهو-ااالآيات:

الماجمل!"ببببم!%ءبجصبلإرسكلىتجبنبديإ!:

فك.يسوعأ!!نتوعرث!لجي!ل1ظظ9!نفث،1ليو؟1ولي1

ئي!أهه:يسوعفظلتلخمر،21ونفلاتلعرل!.1إفىوتلاميذهأيظيسوعفدعي2

بعد؟!قيطت1لمرأة؟اأيتلالك،وط!ظ:يسوع!"فظفى".ركعندهم

ررحجرمن1دأجرستة6وكافىظك؟ظفعلوهلكمتفىئهطللخدأ:1فافظثت5

-!فضفىثلائة.1ؤهبي!1!هقدمنلاحد1وكليسعليهود،1عندلطلا!ة1تقتفميه

دI\1غرثو"1طم:"فظفىأعلاط.إلىفملأوطط**.فى1جر\\iأهلاوللخد؟:يسوع

منلايد!يوىفىحمز\،!!لذي11ول1قذفلط509تولو1ولندة*.وجمما1وظولو

له:وقال01لعريس1دطيد!وفى،1ىلؤ1\ولءكرثؤلمذين1لحدم1أفىجريطأتت،!ئن

دهلجو1ليللادوىفىطقد،،دس1سكر1ثماذلا،أولجن!ة1طمرة1يقد؟محأ1مر*كل

ظظفيبلاأتىيسوعإولتأوفىهذه21؟لآن1إفىلجدة1طمرة1قحفظتأنت1ط

.تلاهيذهبهثآمنجمدهثأظهرلجليل،1
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ا!ماللهئظلة

العرسشخصيات،المكان،الوقت:الوضع:2-ا

يسوعأمطلب؟(و)1ملاحطةتأتي،النقصانازاء3-5:

يسوعتدخل6-8:

11الآية11أزاءالمده!التحقق:901-

والشهود.التلاميذلدىالنتائج:11

مكلومات

،المقدسالكتاباسفارمدىعلى،هامةكثيرةاحدأثهناك.اكلنصاليوم-ا

:6هوا؟ا:91صحر22،4:تك،المثالسبيلعلى":الثالثاليوم11فيجرت

11الافتتاحبصالاسبوع11بتفصيليوحنايقوم:122إلى91:امصنوأعتبارا2.

،أ0:2إلىا:ا2من:أخراسبوعهناكألانجيل،خاتمةوفي.يسوعلرسالة

بهيؤ!ونالذينلتلاميذهالثألث"،اليوم11فجر،القائمالمصلوبمجدتجليمع

1(.1الآيةفيهنانجدهاألىذأتها)الكلمات

قانامنذيوحنا،لدىمرة71تتردد(semeولهأ)علامةأية"11كلمةان.الآية-2

ومن؟يسوععجائبعلىللدلالة،rv:21فيالخلاصةاالملخصوحئالجليل

11آيةااكلمةتشددولا.-12ايويشملالذي"الآيات"كتابتسميةكانتهنا

بدورهابالاحرىتوحىوانما"،المدهشةالخارقة11وجهمنالعجائبفيماعلى

1(.11)راجعجانبهمنموقفأتخاذوإلىيسوعيصنعهمافهمإلىالداعى

لموسى91()خرالتجلياتعبرقداستهشعاع،القدمالعهدفياللة،اظهرالمجد.3-

يوحنا،أنجيلوفي)1(.وحزقيال)6(واشعيا1(9مل)1وأيليا(rr)خر

صلاةاو1(1:4)المطلعرأجعالمنظور:غيرالكاملألثةتجلبصيسوعيحقق

5،)24يسوع ،1 :1.)Vالتلاميذ.ايمانمسيرةبدايةقانأتصبحوهكذأ
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اساله

3-5؟الآياتتضمنتهاألىالثلاثةألاقوالفيتجدونمنطقأي،اولىقرأءةلدىأ-

هنا؟ودورها"يسوعام11مكانةتفهمون2-كيف

بزهـتيوحنا،لدىيوحئ،الذمم!الاهراساعته"،1إلى4الآيةفييسوعيشير3-

لأمه؟يسوعجوأبفهمعلىذلكيساعدهلأ(؟:"1)أنظروالقيامةالآلام

لهمأعظئالذينالثلاثةبينقارنوأ.الروأيةهذهفيالاشخاصمهماتلاحظوا4-

يوأزيألا.الروأيةسياقفيسمواالذيالآخرينالثلاثةوبن،البدايةفياسم

؟اخرىبأعرأسالعرسهذايوحيألابعضا؟بعضهم

ةءللقلاتلىامسا

بانبدأتيذكرهذاكل؟بوفرةالجيدةوالخمروالمأدبةالعريسوبضمنه.العرسا-

:الربعروسبصفتهأسرائيلبشأنالانبياءباقوالسيماولاالمسيحانية،المأدبة

فيكماوهنا،.-ه624:و5.1-:54اينربم61:8حز-22؟أ2:6هو

العرسيتحققبه:الحقيقئالعريس"11بصفةيسوعيبدو92،03-3:يو

يسوعسيحققهمأكلعنقاناأيةتعلنوهكذاالمجدد.وشعبهأدئةبينالمنتظر

وسعادقم.أبشرحياةاجلمن

المرةهى)وهذهمرات7بينها،مرة26الكلمةهذهيوحنايستخدماورعة:2-

؟03:802؟4:7؟2::يسوعساعة!تقيهاالحديثيجري(الاولى

12:1 : 1 r ، y v c y rممختلفالساعة"11تتحققكيفلناويتضح.ا:17؟.

منواعتبارا،المثالسبيلفعلى.السبعةالنصوصهذهقرأنأماإذااوجهها،

لانذلك:البتةالعيدخمرينقصلناتت،قدالساعة"11تكونحين2،4:

أكتمل.قديكونالعرس
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(1)يوكناانجيل

عنالقرأءأنظاريحوللاكيباحمها،مريمالبتةيوحنايذكرلا:يسوعأم

-91:25وفيالبداية"،11فيهنا،إلانجدهالايوحنا،أنجيلففى.ذاتهيسوع

قفى3(.رقمالنص8،ملف:أدناه)أنظراتتقدالساعة"11تكونحين27،

عبارةتكرر5الآيةوعبارة".امرأةايا1:امهيسوعيدعو،المشهدينهذين

55(.:41)تكالجائعينللمصريينمخلصابصفتهيوسفقدمالذيفرعون

به،الربتكلمما"كلسيناء:فيبألعهداسرأئيلبالتزامايضاتذكروهى

الذك!الأمينأسرائيلأنتظارتكثففمريم3،7(.84:2؟:91)خر"نعمله

ادثة.عطيةباتجاهيتطلع

1و11:47؟ا96:؟ا54:64؟:4ايضاأنظر:الآياتأولى A : 1t؟

لاحظوأ،النصوصهذهاستعرأضكمولدى3..0:2و21:37ثمومن

إلى،مباشربشكل"سعته"ذكر،يسوعآياتمنأية"11كلمعيرد،كيف

دثةالكبوالمشروعأوجهمنالاقلعلىوجها،روايةكلتكشفكماما.حد

بازأءأي"،الآناحئ1منتظرأكانماكلعطيةبازاءنحنقانا،ففى.المخلص

انما،أناقص7)رقمالستالماءجرارأما.البشرمعإدئةبعرسالطافحالفرح

...جيدةخمروعلىخمر،علىالآنفتحتوياليهود،لتطهير(النفصانرمزهو

6-9(.25:)أشالمسيحلزصنالمنتظرةالجدةعلامةوتلك

ومنمتقومنيميىييعو؟

(1'1-1:"1ا)يوحنا

؟.يخخقذنخففأفيأا!ذهوي!خنأانجيذفيئنيقوديف!ا،قغاي!غدخ!ا.........:

ا!ثر:لاقوال!ماوكأن،مختلفةمستوياتعلىوات،يبدواتفالمتحاوراتوحيا".؟

ابمبهبى؟.هذااكت!نيافويتوجبمفداصكفامبهنىنجإر(ريم؟)ولادةبساملة:
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(1)يوكناانجيل70

ه1!!ج!لفريسهن1فيىفىر9

1ليهود.!ؤ!ءمن!فىولنقودجمس،

زإلي،له:ليلاوفلبوصإفىف!

هعلص،1ثةلدفىمنجنت1نكنعلممخن

بتلكياتي1فىيستطح1حدمنث!

1!ةىفى1إذإلا1نتبلاتاليلئ1لإولت1

:يسوعثا!إله2؟هعه

لكألؤفىطق1أقى

1!ةملكوت.!ىأفىيمكظ1حدمنط

عل؟منولد1،إلاإذ

يمكن"كيفنيقوديلس:دففى

جصر؟هـثيخوهوبولدأفى\،نصفى

لد؟*ويو1مهبطنإفىيرد1ق1يستطيح

:يسوعأبص5

ثك:أثؤلطق1ألحق

بمكنه1حدمنط

1ثلةتهلكويدخ!أن

لزوح.1و9ولوثدهن1!لاإذ

جسد\يكوفىلجسد1فمولود6

دوطيكود1لروص!لودووم

Nلك:دؤلىهنتعجبلا

عل.هن1لؤلمدوأفىعليكمبجب

ت،حيثلقبظلريح

عدوتلايسمع

تأليإننهنلاتد!يولكنك

ننصإفطوإفى

؟للروحمولودكلطكتلك

202

فىيكو*كيف:لفقوديلس1!إ!,

ليمعلمأأنت:يسوع01\بب1؟*مذ

يلاشط،؟1هذهوتجه!1سرإنب!

لك:1ثؤفىطق1طق1

.ورونئ!هد،نعلمب!نتكلم؟نص

1نير

صبظ.تقبنوفىلاولكنكم

تؤهنوفىلاكنتم1ظذ2

فىلأر1أهورليأكلمكمعندط

تؤهنوفىثيهف

لسط؟1أمو!فيكلمتكم1!ذ

لسط1إفىيصعدأحدمنفط13

لسطء1منلزفىلذي1!لا

\،ن!فى.1لن1وهو

برية1فيلج!ة1موسى!طحكطو"

\،ففى1بنفحير1فىيجبفكألك

منلكرلإلدية1بة1بيكوفى15

يؤمن.

لطا1أحب1ثةلأفى6

لوجد1؟بنهبدإنهحتى

بهيؤمنهنكلطلكلالكي

لإلدية1بة1فىتكوفىبل

1لطأإفىإلنهيرس!ا1!ةث!فى!

لمط!1يدين

لطأ.1بهلخلصبل

فى1لابدبهآمنهن

لآفى1منذدينفقدبهيؤمناومن
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(1)يوكناانجيل70

يؤهنألأنه

لوحيه.11!ةإلط؟سم

هيلدينونة1و؟نط91

لطا1إفىب،1لنودأفى

بو،1على1لظالا!نس1فففع!

سينة.ىنتأعططمي!د

ا!اللثظلة

لنور1يبغمقلسبت1يعم!منفك!02

1عطفى.تففعحلئلالنو!1إفىيقب!فلا

للحقيعمللذى11طو

بود1إلىيخقبل

1ثلةةيىعنعتوقدأعطدلتظهر

والوضعألاشخاصأ:-2أ

الاولالحوأر-3:ب2

-A t:الثانيالحوأر

(11أنتماانحن1وأنت"/أنا11)بصيغةالثالثالحوأر:9-21

الغائببصيغةأفعالمع)مونولوج(منقردحوار2:ا-ا3

مكلومات

غالبالهاانإلاألاربعة،الاناجيلبينمنبساطةالاكثرهىيوحنامفردات-ا

ابرؤبة1أيضاتسمحولكنهاألى"ولادة"،3الآيةتشيروهكذامضاعقا.معئ

(pneuma)روح"11ذاتهاالكلمةبوسعأننرى5-8الآباتوفيأدفة".ملكوت

،41الآيةفي"رفع"،عبارةوتعلن)اللة(11.ب"روحأوريح"11بتترجمأن

بصبحالىالحالةوهىالصعود،االقيامةعنايضاتعلنولكنها،الصليبعن

31(.33:5؟2:)رسل"ألفةيمينعن"ممجدايسوعفيها

ناوبيدو.الطبعاتبحسبالترجمتيننجد3(؟)آجديدمواوعلمرالولادة2-

:الاولالمعئفيالتوسععلىيسوعحملمما،الثانيالوجهلدىتوقفنيقوديمس

أدئة.منأيعل"مننولدأن11يجببانهنفهمأنإلىدعافقد
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(1)يوضاانجيل70

فيساريةعلىموسىنصبهاألىالاداةهذهيسوعيوحنايشبهس:النطحية3-

-5:ا)6الحكمةسفروكانY(.:)9-4)عدالاسرائيليينلخلاص،البرية

اللة.يقدمهشاملخلاصعنأعلان.ممثابةالمشهدهذاعرضقدقبل،من14(،

اسفل!

هنا؟نيقودرممسيمثلمن؟ليسوعمحاورينبصفةنموذجييناشخاصاغالبايوحنايختار-ا

؟العباراتهذهتفهمونكيفا؟اوالروحالماءامن1الولادة"،الجديدةالولادة211-

تذكر؟ألايمانمنحقاثقبأية

الآيةمنواعتبارا".انتماانحن1إلىأنا"11منالانتقال،11الآيةفيلاحظوا،3-

هممن؟ومجيئهيسوعبشأنتأملبازاءامليسوعقولبازاءنحنهل،1.

؟مشادةبازاءامحواربازأءنحنهل؟المحاورونبالضبيا

ةءللقلاتلىامسا

اليهوديةبختل93-42(:ا9و552-70:فيايضاذكر)وقدا-نيقوديمس

عنإخرىامثلةوهناك)"نحن"(.وتلاميذهيسوعتجاهانتم"(،)11الرعية

منالعديد9()يومولدهمنذالاعمىيممليوحنا:انجيلفينموذجيةشخصات

بمتوما،يمثلفيماالقبر،فيالنساءجمع،المجدليةمريموتمثل؟المعافينالمرضى

2(.1)يوشكو!الذينالتلاميذ

،334:01؟:ااقهأوأ،العبارةهذهمعئلتفسير*.والروحالماءمن"الولادة2-

783:ا؟ا-34 بالعماذتذكيرشكولاهنافلدينا34؟:اY9؟9-

نصنا،فيمرات8يتردد"ولد"وفعل.القدسالروحفيحياةكونه،المسيحي

هنايوحناجماعةلغةتصبحوهكذا2.ا:ا6فيالولادةصورةنرىانويمكننا

انظر:الجطعةشهادةانحن"1صيغةاستخداميعكسكما؟يسوعلغة

.t-1ا:يواو1416،ا:

402
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(1)يوكناانجيل70

الانسانابنلقبأيضاولكن2(،)1رأبيلقبهنارأينا:يسوعالظب3-

)Yيرحنايستخدمهوالذممطالازائيين،لدىغاليانجدهالذي()i،اr)آ

الاحيانأغلبوفي18(،16،)آالوحيداللةابنلقبأيضانجدكما.مرة

فيونجدها،المسيحيالايماناعلانعنتعيرلغةاها17(0)آافةابنلقب

18:أ Ot(.الايمانقانونفيثم)ومن49:يواو

الف!!رق!4

ييو؟والد!عامرية

4(1-'41:)يوحنا

؟.أنقر!فثئانخلأءقئدأ!رنثئفيغبف!د.الأاتألننرأنيفي!فيقغان!أهري!!........

السامريونسيكوتذلك9مماعداء.اخوةالىنظرتهـكلاليهـكلينظرونالسادسا،

بمجم!:،الروايةهذهفييوحنا،ويذكراليهـود.غيرهتالبشرىيتلقونالذيتاول

إلآببببططإإبذيإلببيرإبمبثبر؟ع

ورممزوعمدلتالاهبذ1هن1مخذأنه1لفريسيس1أفىيسوععلموول1

يهودية1ترك2تلاهذه،0بليعمد،يكنأنفيسوعأد\)هحوعمديو!1تخذ

ي!فىورهرة1ليهدينةإفىكلطو5؟ورهرةيكرأفىعيطىفى"ولجلي!.1إفىجحور

بئر6ويخلايولصف،لإلنهيعقوبأعط!قى1صلأ!1منببلقر!مي!!ة،!

1نصمز.طفةعلىتكلفدوفىفجلس1لمسر،منتعبفديسوعىفى.ويعقوب

:يسوع!فقالم.تستقيورمرة1منأة1مر!فإتلظهر.1تظ!بورعة1ىنتو

1لمرأةلهفضلت9طعا!.1ليشزو1لمدينةإفى1هفوقد1يلامدىدو8!أشئ

لايهود1لأفىطمريآ؟*أة1مرأظويهودكط1نتوأمقكأفىثلئ"جمفررمرية:1

ررمر-لن.1فىيظلط

255
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(1)يوثناانجيل70

:يسوعأ!إل!

أنتثسأيه1سقيق،ثك:يقوفىلذي1هوومن1ثذعطءتعريخ!كنتئو

؟بط،فأنظ

1ولء1لحي؟ثك؟ئنعمقة،طمن1بئر،وعندكلادلوئي!ب،1لمرأةلمهطلت11

؟*وطمثيتهوبؤههوهنلاولثرب1لبثر،1عطظ1لذكطبيعكل؟فيهن1كظم1نتهل12

:يسوع1!إللا

\ول1هذمنبثزبمن،كل

ظيدةبس

1ولءمنبيشرلذي11طو"

،طهأظ1كطهلذي1

إئد\يعطعثىثلن

إ؟هأعطيهلذي\1ولءبل

طءجمنلمحيهيصد

أبدية؟بةبتفجر

إفىثطكودلاأعطشلكي1\ولء،هذأعط!!ب،ئي1لمرأهلهلآلت15

أبلت!1هظ؟إفى1رجعيو!وجك،ولدعيأذهي!:ظفى16ظ؟من1لاسظء

ىدثقد"1!وج.لىي!سقلت:إذأعبتيسوع:طثظل،!ج".لىئش1لمرأة

فلت*1؟ذلكفيعطقتثقد،بزوجكيسلآد1عندكلذي1و1ج،1زوطسةلك

1لم!فىإفىتقولوفىوأنتم1\لجبل،هذليإولؤظتبط01بنى.1نك\!ى!ب،ئي1لمرأة

1و!!ثليم؟ليهو1لمحبدجمبلى1لذكي

:فبسوعظفى

1لمرأة؟ئتلافطقيق

لآب1فىتبدوطلا!عةتأتي

أو!يثيم.ليولالجبل11هذليلا

تعلموفىلاطفىتعبدوأنتم2

نعلمطنعبدومخن

1 ZA1ثيهودمنيأتيلحلاص
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!عةتأتيولكن22

لآفى-1-وفدحفعرت

لصددؤفى11بديخلا

طق1ووح؟ل)لآب1فىيبدو

1لآبيريد1بد1وئكثمئ!

دوح1!ة،2إن

طق؟1و؟لروحيبلاوهأفىبد1ثعلى

1لمسيح،ديصفىدذ!1رسرآت،1لمسح1فىأعلمآني1لمرأةفىقدت25

يكلمك"لذي1أظ،هوأول:يسوع!ظفى26!مئيءبكلأخبرظ،أتى1وإذ

1حديقلإودكن1ة،1هريكلم1نههن1فعجبوتلافيذه،عندئذعلوو!1

1لمدينةإفىوذهبتجرلظ،1ة1لمركت8\ثرتكلملا؟*1ئلاذأوتريد؟*1ظذههم:

\لمسيح؟"أتر\هثعلت.!كل3جلاففىر1لىنظرو1هلمو91:للىسثضلت

إله.11لمدبنلأو!!ومن1جو03فخر

طم:32فضفى؟كلإلي،زهلج!:"يقودردذدرنخلافىتلاهيذهىفى21و

ب!1حدبءههل1يلاميذت،لوفى:22لمأخذ؟تعرهـؤنهلا\نتمكله،طط؟لى

عمله.أتحولأفى\،ملقلمذي9.عث!ط1عم!لأفى*ططهي:يسوعطمطفى"3؟؟كليؤ

1!ثعو\لكم.أقولموإنيطصد؟1وقتويأئي1هـفير1!بعةهي:أنتملوفىتقو25\ط

للحصد.إليفتفقد26\طقوفى،إفى11نظرووجم!ونكم

ته1جرفيخذ\طمد1ذهو

1ثإلديةللحطةلئمر1ثيجمح

مططمد1و1!ع1لزثيفرح

1ثظئ!:1لمث!يمدقبألك!3و

جمصد.لآخر1ويز!عحد1لو1

1!ط.تعحبواط1يحعدو1رسلنكم"؟1ني

تبو\فلركم

1!ط،تبوطدخلتموأنتم
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(1)يوكفاانجيل70

!نتلي11لمرأةكلاأعن1لمدينةتللث!هرىهنفيعددبه92ظمن

أفىلثلوه1ررهريوفىإيهوعل""فل!؟ثغلتطكل!!فىأنهفتقوفى:تشهد

2"وفلو\،كلامهعن1كيرأجصرعددهنهم1"لآهنولقأ!كيومير.،عندهميقيم

حظ؟1لط1هخلصأنهوعل!مخنتههقدثؤلك،عنلآد1لالؤهنللمرأة

ا!هالب!ثظلة

ويلروفهاللقاءفرصة-6:ا

والمرأةيسوع:7-26

ابهمنشكلان:الاولالحوار:7-51

المسيحهويسوع؟دةمنابىشكلان:الثانيالحوار:61-62

والتلاميذبسوع27-38:

المدينة(فيالمرأة03:)+28-الفذاءمنشكلان27-34:

الحصدمنشكلان35-38:

لمالعامخليرهوبسوع:والسامربونبسوع:93-42

مكلومات

زمنفيبالوتنيين،امتزحالذياصلهمعليهماليهودبأخذ:الامربونا-

الاسحأئيليةتقاليدهموفق،السامريونوكان34(.-71:42مرا)2الاشوربين

لتلك"الخمسةو"الازواج.الحقةالعبادةيعيدنبيا/مسيحاينتظرون،القديمة

31.-17:03مل2فيالمذكورةالخمسةالوثنيةبالآلهةسكولاتذكيرهم،المرأة

قائمة،شخيمستبالقرب!(،م)32العميقة"11البئرهذهزالتما.يعقوببئر2-

سيصبحنباللوأتيالتقواقد،البئرمنبالقربالآباء،وكانيومنا.حئ

)تكورأحيرابعقوب2(،1-ا.f':4)تكورفقةاسحقخادم:زوجاتهم

-22(1.أ25:)خروصفورةموسى(،?4\-92:
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(1)يوثناانجيل70

4القرنمنذ،السامريونبئحيثجرزيمجبلهو2(0)آ"الجبلاهذا31-

ابالروح1العبادةبشأنالمناقشةوتدور.اورشليملهيكلمنافسامعبدا.،.مق

الواحد.دئةالسجودمكا!حواط23()آ"والحق

اسفل!

وباتباعكمسجلوها.؟الحواراتمنقسمكلفيوالمفاتبحالكلماتهىما-أ

يقودكيف.تعمق،قطيعة،تواصلالحوار:فيالتقدمرأقبوا،المقترحالمخطط

إصغاء؟حالةفيكانفيماالحوار،يسوع

ألازواج،غذاء،اأكلشرب،اعنلشالماء،:المزدوجالمعئذأتالكلمات2-

؟الكلماتهذهمنكلمعانيهىماالنصى،منواننالاقاالحصاد.

r-الئتلكإلىأنتبهوا.يسوعتقصدالئوالالقابوألاسماءالعباراتاكتضفوا

هذهتعئماذاذأته؟عنيسوعيكشفكلماتبأية.سؤالصيغةفيهي

بوحنا؟إلىبالنسبةالكلمات

احصاد1ا؟االسامريينلدىايسوع1المشهد:لهذاعديدةعناوينأعطيتلقد-4

هل؟رأيكمما."والحقبالروحالسجود:يةالسامر11ا،االبئريةآااا؟ايينالسامر

؟اخرىعناوينتقترحونص

ةءللقلاتلىامسا

المعطاةالشريعةإلىوبالاخص،برمتهالقدمالعهدإلىهنايعقوببريرمز-أ

يلعبفاسرائيل.الخروجأبانمسيرتهمرأفقتحىماءبئركونها،لاسرائيل

بالتهاللقاءمكانأنإلا22(.)آأليهود"منيأقيالخلاصالأن1اساسيادورا

الهيكلبائعىمشهدأعقابفي،ذاتهيسوعالآنمنذسيكون،الحى

وموهبةبالانجي!التبضيرعبرذلاطفيهابعتلن،"ساعةو"تأتيأ-22(.3)2:

t)رسكذاتهاالسامرةفي،القدسالروح : Aالارضاقاصيوحئ-17(،ا

8(.:1)رسل

902
http://kotob.has.it



(1)يوثناانجيل

أراداعصشه،عنهنايعبرإذ،ويسوعيوحنا.استخدمهبيبليموضوعالعطش

ألال!إلىالعطشان311(42:)مزالمزمرعطشعمقا:أكثرآخرعطشايوقظان

روحعطيةالانبياءاعلن13(،2:)إرحىماءبينبوعأدثةشبهوفيما".الحى

كز3؟:44أش25-26؟36:حز،المثالسبيل)علىحىماءوكأنهااللة

:6وفيهن!نجدهالذيذاتهالشوقوهذا،ذاتهالندأءهذابازاءألسنا.1(:13

6(.:12رؤ)راجع91:28و35:737؟

الرأبع،ألانجيلرواياتمنغيرهافيكما،الروايةهذهفي.الوحنايةالرمزية

إلىيسوعينتقلالواقعى،المعئفمن،مزدوجمعئذاتعديدةكلماتهناك

وإليكم.اللةومعمعهانسانكلعلاقة:الجوهرإلىيقود،روحى،دأخلىمعئ

ا؟أدثهااعطية1يصبحالذيالشربماء)الظهر(؟السادسةالساعةبعضها:

علىيحملنا،الرمزيةهذهعبر.فيوحنا،..اغالغذاء؟الستةألازواج"11؟العطش

سؤالا8ملف،ادناه)انظروالافخارستياالعماذسريحقيقةأكتشاف

للمناقضة(.

يرلجرلمير!اا

اليوثنانيةال!ماعة

وكلهابينها،مافيقربىذاتالجديد،العهدفياسفار،خمسةهناك

نفسهمؤلفها)يسمىالثلاثالرسائلأ(،:1)الرؤيايوحنا:إلىمنسوبة

يحبهكانالذيالتلميذ11فريدة.كلكانةيخصالذيالرأبعوالانجيلالشيخ"(،11

في،فرادةذاتوفكريةحياتيةبيئةإلىالخمسةألاسفارهذهبناوترقى".يسوع

:ايو)منانحن"1:الجمعصيغة،عديدةمرات،وتظهر.الناشئةالمسيحيةقلب

هذهإذن،هى،فمناغ...(.ا-4:أيواوفي؟214Y:إكأ-14618،

.الاولالقرنمنأليوحنانيةالجماعة
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داثكةبما!ة4ا4

مسبقالناليكشف،بالمفارقاتالمليءالرابعللانجيلسريعاستعراضيكفى

ذات،بساطةالاكثرالمفرداتفيعنهيعبرعمقاالاكثرفالفكر.عديدةميزات

يونانيةالاناجيلأكثروأحد،أ!فيهو،يوحناانجيلانذلك.القليلالتنوع

سبيلفعلى.الحكميةالقد!بمالعهدكتاباتمنقربااكثرهاوبالتالي،ساميةوأكثرها

بتاريخ،الالهيةالكلمةعبرالابجل،أفتتاحيةفي،الكلاماالكلمةتذكر،المثال

(logos)اللوغوسبشأناليونانيالفكرتوسعاتبكلكمابرمتهالبيبلىالوحى

قدالحكمةكانتكمابيننا"،خيمتهانصب1فالكلمة.للعالممعئيعطىالذي

8(.24:)سىأسرأئيل"فيخيمتهاانصبت1

وأكثرهالاهوتا،ألاناجيلاكثر،ذاتهالوقتفيهو،يوحناأنجيلانالا

؟6)يوالكبرىالوحىفخطابات!الوجهينبينالبتةتعارضهناكوليستاريخا:

يسبحاليوحنانيالتيارأنذلكالازائيين.لدىيقابلهأمايوجدلاأ-17(،4؟أ.

الوحيدالانجيلىيوحنايبدوذلك،ومع.تأملمدرسةفيبللا،صوفيمحيطفي

وإقامة،المعمذانويوحنايسوعبينكالروأبط،تاريخيةمعطياتاليناينقلالذي

الزمىالتسلسلاوأعوأم(،لثلاثةالفصحعيد)فياورشليمفيالمتكررةيسوع

ألاحداث.ومواقعللآلام

!ألفين؟!ده4االد4!ألق

ويحتمل.فلسطينإلىيرقىاليوحنانيةالجماعةهذهاصلانالمؤكدمن

،واحدةشخصيةفيالتاريخدمجها،قويةشخصياتعدةحولتكونتانهاجدأ

المعمذانيوحناتلميذيأحدهوهل(.يعقوب)اخىالرسوليوحناشخصيةهى

الذيالآخرالتلميذ11هومن،ولكن4؟.35-:أفيورداكم،يسوعتبعااللذين

كانالذيالتلميذ11عنوماذاأ؟18:5فيجاءكما"،يعرفهالكهنةعظيمكان

v I I
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(1)يوثناانجيل70

:91)راجعY1":13مناعتباراالنحو،هذاعلىيسمىاصبحوقد"،يسوعيحبه

والثالثة؟الثانيةالرسالتينفيالشيخ"11عنوماذا2(؟21:2،70؟260:2؟

من،الجماعةهذهحياةنتابعان،الخمسةالاسفارهذهعبريمكننا،

الاضطهاد.عرفتجماعةانهاسوريا؟(.او)أفسسالصغرتداسياوحئفلسطين

حرصتولكنها،للحرمأفرادهابعضوتعرض،عنيفةدأخليةتوتراتعرفثكما

عنمفصلةملامحلاستعادةمحاولةكلوتبفى.ا،خويالتضامنعلى،بعزمايضا،

فيوجذاباساسعنصرهىالجماعةهذهانإلا،الاحتمالاتقبيلمنالتاريخهذا

الناشئة.الكنيسة

المتغا

الأفيمنذهىالأبديةال!ياة

ماالامانةاختارفمن؟الحياةطريقهىالشريعةبانادركقدأسرائيلكان

لمعاأيالشيئوك"،11صنمناصلاإذ.موتهقبلأقله...والسعادةالحياةاختار

ناإلا.الحىادلةوعنالاحياءلمعاعن،نهائىبشكل،يفصلونوهم،الموتى

عظيما،رجاءفتح،يسوعقبلالاخيرةالقرونفيالاموأت،بقيامةألاعتقاد

امام؟الحياةسبيللياستبين1:ثممنالمؤمنينولكل2-3(،:21)دأأولاللشهدأء

1(.16:1)مز"الدوامعلىنعيميمينكوعنبمتامفرحوجهك

الثاففلىا!ابديةالثباة

.كلثابةانها:بالمستقبلملتصقةدوماهىإلازأئيين،لدىألابدية"،الحياة11

هذدـالحياهكانتولما46(.25:)مئالوصاياعلىالامانةيكافئالذيالميراث

r.:\.)مرالآتيلمالعاأي:الموتورأءماحياةعلىتنفتحفهئ،ابدية ، \ )v.
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الالهانت،يعرفوكأنهىالابديةالحياة11:كذلكالامرفليسيوحنا،أنجيلفياما

منتهىفيامرانه.r(:17)يو"المسيحيسوع،ارسلتهالذيويعرفوأ،وحدكالحق

حياةالابنتلميذيتلقىالآنفمنذ:سارةبشرىكلغرارعلى،والثوريةالبساطة

فيمرة)17"الابديةالحياة11عبارةيوحنايستخدمماوغالبالها.نهايةلاحياة،الله

الجديد(.العهدكلفيمرة04أصلمن،الاولىالرسالةفيمرأت3وألانجيل

الحياةله،يؤمنامن1عبارةفيكماالحاضر،صيغةفيهىلهأالمجاورةالافعالوكل

:364؟،315،16:،المثالسبيلعلىانظرواله(؟ستكون)وليس:ألابدية"

لدى"،محمسحى،،احياة1كلماتانعنفضلا...اغ36:5،2493"،41

إ(.مرة03من)اكثراللةحياةأي،الابديةالحياةإلىالغالبفيايضاتشيريوحنا،

ثياهيفإ!،ا!افي
ولكما(..:01)يو"فيهموتفيضللناسالحياةلتكوناتيتالقد1

،الحياةللمرءتكونان11:الحياةهذهعنصورأ،الواقعفي،الانجيلرواياتعكست

والعشبللأعمىوالنورللعليلوالصحةللجائعوالخبزللعطشانالماء.ممثابةفذلك

يقدمفيسوع(.ليون)أ.القبر"فيهولمنالحياةإلىالعودة.ممثابةهوكمأللخرأف،

c)الحىالماء 1( 4 ، 1 0 : fوالقيامة68(،،ه4،47،4.،27:)6الحياةوخبز

6(.:1)4والحياةوالحقوالطريق2(،ه:11)والحياة

اللههلىبالث!اة

للابنعطيةالآبقدمهاوقد؟بالذاتالحىأدثةتخصالحياةهذه

)17:ساعتهاتتحين،تمجيدهابانالبشرفيهاأشرك،بدوره،الذى26()5:

لها:نهايةلاحبشركة.ممثابة،الخاصةحياتهالبشريععىا،الآنمنذفالئه،أ-2(.

ذلك14(.3:يو)1أخوتنا"نحبلأنناالحياةإلىالموتمنانتقلناأننانعلمانحن1

واايمانفعل:الابنتجاهموقفااتخذناقدنكونحبن،الآنتتحققالدينونةان

في،الآنتبدأوانما،الموتبعدليستفالابدية.الموتاوالحياةخيار،نكران
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اياها،أحببتنيالئالمحبةفيهم.لتكون."..الحبإلهمع،الحىاللةمعالشركة

،يسوعصلاةمنالاخيرةالكلماتهىتلك26(.:17)يو"فيهمأناواكون

الاخير.إلعشاءأبان

لى!للمناقلثدةا

للي!ودمعاديوثناان!يلىهلى

أصدقائهوكا؟يهوديذاتهحهـويسوعانذلكلا.:نجيبانالبديهىصت

اصدقاء.بينهمصنولهللفريسبين،التقديريكنانهيهود.أيضاهموشهودهالاوائرا

بوضوحموقعهحددت-وقدبالجمعالمتكلمصيغةوعبر،السامريةمعالحوارففى

11اليهودمنيأتيالخلاص11بانيصرحهوذأأليهودي-الشعبضمن

4(:.)23

ا؟ال!فىا11ه!ما

خصومبكونهمأليهود"11يصفماغالبافهو.مدهشةيوحنالغةتبقى

سكان،الحرفيبالمعئ،انهماليهود؟هؤلاءهمفمنمرة(.06من)اكثريسوع

بعضوفي(.13:)2أليهوديةبالديانةالملتزمونوالمرمنون9(،:)4اليهودية

حالاتفيالمقصود،يكونبينما18(؟)2:الدينيةالسلطاتبهميقصد،الحالات

بكلخصومهكانوااو52()6:يسوعرفضواالذينتنالمعاصراغلبية،أخرى

المؤمنينكراإلىنداءاخيرا،ايهود"،1عبارةتصبحوقد(.1A)د:الكلمةمعئ

علىاعتمادهممناكثراعمالهم"11علىويعتمدون،بانفسهمثقتهميثنحعونالذين

المسيحيين.إلىموجهةأقوألاأليهود"11ضديسوعأقوالتضحىالمعئ،ربهذأاللة.
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07عالمكا!ثةبكد

منلخوفهماهذاوالدأه"قال:مولدهمنذألاعمىشفاءروأيةفينقرأ

بانهيعترفمنالمجمعمنيفصلأنعلىأتفقوأقدكانوأاليهودلأناليهود،

تاريحية؟مفارقةهىالتفسيريةالعبارةهذه42(.:12رأجعl؟:°)22"المسيج

الجماعةكالتحين:الانجيلمحررزمنإلىوأنمايصوع،زصتإلىتعودلافهى

الئالحقبةمعيلتقىوهذاالمجمع".11عن،اليهوديالدينعنأبعدتقدالمسيحية

حولذاتهتنظيمأليهوديالديناعادحين،الهيكلخراباعقأبفي07،عامتلت

الجديد(.العهدبيئةا3ملف)راجعيمنيااجتماعفي،الفريسيينالربابنة

ال!هدمحبهله4!االم!م!ثإنا

يوحناأننشعر،بللا.الجماعتينبينالصرأعينضأانمنمناصلاكان

)أنظرالغذأئيةاوالطقسيةبالمسائل،الكنيسةبداياتفيكماأهتماما،يعيريعدلم

اسرائيل:ايمان.ممركزوأنماالازائيين(،لدىالمتشاهةالوحيدةالعبارةوهى7،3:مر

فيالذيالوحيدألابنقط؟احدرآهمااللة11يؤكد:يوحناهووهاالواحد.الاله

يسوعلسانعلىيوحناوضعولكم18(.:)1عنه"أخبرالذيهوالآبحضن

58،المثالسبيل)علىهو"انا11عبارات RYA 24، :)A-سوىليستوهى

الكتبيتميوحنا،نظرفي،يسوعأنذلك14(.3:)حزلموسىالموحىأدثهأسم

بدايةهىتلك؟الكتبهذهوراثةفيالمطلقبحقهاكنيستهتطالبقيما93(،)5:

،ادتالنصوصعنهاعبرتألىالعداوةهذهانالمؤسفومن.الانضقاق

تنسحملاموأقفوهى،اليهوديالشعبضدعنيفةمواقفإلى،الغالبفي

ألانجيل.مع
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بنآ

اليوثنانيةاليع!رية

ج4فى!لمكفلال!اذالااقه

،مزدوجم!تذاتأقوالفيأولا،تكمنيوحنا،بهاينفردالتيالسخرية

قائالأ:بيلاطراعلنفحينااإالقوكأحىتأنهإليهيخيللم11:اضافانهلوكما

1)ا!االرجلا!هوذأ A:يشكللاالمسكينالرجلاهذااوأحد:آنفييعنيفهذأ(،ه

أيضاوهكذأ".بالذاتهوهو،الحقيقىالانسان11ايضا:يعىكما"،البتةخطرأ

نارفضرحيناو(،'1:5)9امنككم"1يسوعتسميةعلئبيلاطسأصرحين

-22(!ا1:9)9اليهود"ملرت،الناصريايسوع1:الصليبعلىالكتابةيبدل

!11تبعهقدكلهلمالعا"هوذأ:قائلينالفريسيونتنبأاورشليم،إلىالدخولولدى

قال:حينفعلاتنبأقديوحنا،نيأرفيقيافا،الكهنةعطيمويكون91(.:ا)2

بجمعلعلقالامرانمفسراويضيفالضعب"،عنواحدرجليموتانلكماخير1

5-52(.1:0)1"المشتتينألئهابناءاثهل1

الحتناتمالم

يسوعهوذا.مأساويةتصبتان،الآلامغضونفي،السخريةبوسحكان

أبغضهنن:وهي،شريعتهمفيالمكتوبةالآيةالتتم1له:تعرضالذيالحقدمعئيفسر

فيالأستمرارعلىبالفعلالمزأميروتشهد91(؟35:مز25؟:)15سبب"بلا

تجنبعلىاليهودرؤساءيحرص،بيلاطسامامالمحاكمةفلدىء.البريأضطهاد

11الفصحأكرامنيتمكنوافلايتنجسوأأنامخافة1الوندالحاكمدارإلىالدخول
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الىيسعونانهم!الحقيقيالفصحيالحمل،يسوع.مموتطالبوابينما28(،:)18

المسيحعلىبالموتالح!3لهمليتسش(،الأب)أبنبرأبايدعىلصسراحاطلاق

ملكالا1:الكهنةعظماءاطلقهالذيالتصريحعننقولوماذا!الآبابن،الحقيقى

يرجم،لميسوعانإكايضايوحنايشيرواخيرأ،15(؟ا:)9ا!اقيصرإلاعلينا

موسىرفعهاالىالنحاسيةالحيةمثالعلى"،الارضمنرفع11انهايصلب،وانما

32-33(.:21؟341:يو2؟1)عدألاسرائيليينليخلص

اانكل!انثذ1

شيئا!يفهموالموشيئايعرفونلااناسلسانعلىغالبانجدهالتأكيد،هذا

يسوععنشىءكل"ايعرفون1الخصوم:مولدهمنذالاعمىروايةففى

وهوذا92(!:)9هو"اينامرا:بالذاتالاساسيالشيءعداما..2(.4:)9

3)بسخريةيجيبهمشفى،الذيالرجل -r r. 27، :!)qيخي!!،بيلاطسوامام

37:أA)الحاكماستجوابيقودالذيهويسوعانإلينا :أf6؟1"،

انها؟يمضياينالىأتى،أين!ن:يسوعبشأنأسئلةاصرحتولكما(.ا-ا.

،1-2أأ7:؟42)6:مزدوخ.ممعئعديدةلحوأرأتألمجالتفسحأسئلة

.(...اغ4-6:)4بم36-37):36:891،3-35؟27-92،

با

لييعو؟ملأتافي

0011.احمكمجلىأتجا،ايا421(؟-1:41)00111.أبتيالكاشكرا1

باستثناءيوحنا،انجيلفنيليسوعالوحيدتانالصا،تانأنهما27-28(.:)12
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(1)يوثناانجيل70

الاخيرينوالقولين(،صلاةا8ملف:ادناه)انظر17الفصلفيالكبرىالصلاة

11تمقد"هاو"عطشانانا11:الآبإلىموجهينيكونانقداللذين

بحضرةالعنيفوالتأثرألاضطرأبمنفترةإثرالصلانانوترد3(..28،:1)9

بكلإليهتقدموقد،هووموته38(،33،:1)1لعازرصديقهموت:الموت

حرية

لهالآباستجابةمنثقةوكلهالشكر،يسوعرفع،يفتىوهولعازر،قبرامام.

يعرفبانطلبوانما،للتدخلطلبهناأتفلي!:حقيقيةلصلاةنموذجانهدوما.

ايليلصلاهتشبهالصلاةهذه.تامبشكلأدفةاطاعالذيمرسلهعبرالآب،الجميع

جبلعلىصلاتهبالاحرىبل21(،:17ملأ)ألارملةأبنجسدازاءصلاتهلا

له:سيسمعاللةانمنيقينعلىكانفلقد.(Yv-riا:Aمل)1الكرمل

هذهكلفعلتقدوبأمرك،عبدكاناواني،اسرائيلفيإلهانكاليوماليعلم1

11.الالهانت،الربأيهاأنك،الشعبهذاليعلم..ألامور.

فيالتراعيوازيما-فأعلنهسبق-وقدبالذاتموتهازاء،يسوعيعيش.

وم!!الساعةهذهمننج!خ!،أبتيا؟أقولفماذأ،مضطربةنفسىالآن11:الجتسمانية

الىفالساعة27-28(.:1)2ااإاسمكمجد،أبتيا.الساعةلتلكإلاأتيت

فيهاألىالساعةبالاخصهىوأنما،الموتساعةأولا،،لي!ستتقتربأخذت

1(،:)13أتتقدالساعةتكونوحينأبنه.عبورخلالمنالمخلصاللهسيتجلى

إلىالشوقفقطيبرزوانما،الرهبةأوالترأجعستحركةأيةيسوععلىتبدوفلن

!11اسمكليقدسأبا،:معهنقولانيسوععلمنالقدا(.:)17الآبتمجيد

...
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ال!8

نجللىلىا

يوحناالق!يلللىبحللب

الفانجاالقليه

الحلوىء

و!اعتهيوحنا:مقدمة.

نصرص:.

c)لحياة1خبزفيلحطاب101 -N 16 '. ti

1-33،)16:لودصما1خطاب2.

16-2،،شيء؟2)91:كل*تمحيثلجلجلة201

1-"1!أبطء000\\)1:1في،.

نية11لمعمذلميهودية1كةلحر1الجديد:العهدبيئة.

11جمدهأيناؤر:الموضوع.

لكنيسآ؟11!1سرعنيوحنايتكلمهل:للمناقشةسؤال.

فى11لمعمذحنايوبشأفىثنععوص1:للقراءة.

لا\،)يولآب11فىلكب!1لعبور1ساعة:صلاة.
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(2)يوثناانجيل80

ببغنحا

وجماعتهيوثنا

وفي.الرسوليوحناإلىالرأبعالانجيلاصليدماالاكثرالتقاليدتن!سب

ابنيوجنا،إلىليونمنايريناوسن!سب،018عامحوأليأىالثأني،القرننهأية

الرسائلالرأبع،الانجيل:باسمهالحقتالئالجديدالعهدمنالخمسةالاسفارزبدى،

الرؤيا.،التلاث

ل4ال!يناةلتن!افى

نأقبل،الذيبوليكربوسلمعلمهالمباسرةالشهادةإلىالشهادةهذهترقى

.155عامشهيدأوتوفييوحنا.عرفافحسى(،من)بالقربازميراسقفيصبح

هونشر،صدرهعلىأتكأالذيذاك،الربتلميذايوحنا،1ايريناوس:كتبهماهوذا

أحذدانابوسعى1:كتبأخرموضعوفيافسس".فياقامتهنجلالالانجياايضا

تحدثتوكيف)...(ليتكلمبوليكربوسالطوباويفيهجلسالذيالمكان

الربعناقوالهمينقلكانوكيف؟الربعرفواالذينوألاخرينيوحنامععلاقاته

11.وتعاليمهوعجائبه

ألانجيلأصلبشأنللتقاليدالرسوليةألاصألةعلىالتأكيدفيالرغبةتللش

ازاءالعجبيأخذنا،اخرىجهةومن.أحترأمموضوعتكونانيجبالرأبع،

فييحدثكان.مماجيدةمعرفةتعكسوهىالتقاليد،لهذهالفلسطيىالتجذر

وفيا،زائيين(إ-اخلافيوحنا،عكسهاالىالاحداثابرزتحرى)حيثاورشليم

رمت2؟4ة2!في"نعلماض!ت1:قالترىمن،ولكن.اليهوديةالكهنوتيةالاوساط

ماهذا؟القؤةمنالقدرلهذاهىبشهادةيدليالذيالتلميذ"اهذا1بالضبطهو

لغزأ.ما،حذإلمط،سيبقى
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(2)يوكنانجيلا80

تاديخ!

القنونهايةالثلاثينالسنةبينماالرأبع،ألانجيلخلفيةفي،هناكاننتوبع

تضمتبتقاليديتمتعمسيحىمحيطفياحدأثهجرتوثريأطويلأتأريخا،الاول

.الرسوليوحناإلىدومآاليوحنانية"11الاوساطهذهأنتسبتولقد.أصيلةعبارات

)علىعنيفةدأخليةخلافاتيعكسالرسائلنصلأن،بالجمعأوساطأ"،11ونقول

.ومتأخرةمجددةقراءاتعلىذاتهألانجيليحتويكما(.711-يو2،المثالسبيل

منانهذلكأيريناوس،قالهمماتعقيدآاكثرفهوألانشاء،تاريخاما

الكئابوبينالقرأء،إليهينت!سبالذىالرسولأي،المؤلفبينالتمييزالضروري

تئابعباننقولالمثالسبيلوعلئوطؤرود.النصنطموا،التوأليعلى،الذين

تصحيحاتهناكأنيشهداورشليم(-الجليل-)اورشليم7و6و5الفصول

وكأنهااهنا!اهأستنذهب"قوموايسوعدعوةتبدو31،:41وفي.أجريتقد

!-17ا5الفصولعلىامتدالذيالحاليالطويلالتأملغيرهىبأمورأولأ،،تنبئ

اعقابفيالحاليةصيغتهابلغتمجملها،فيالودأع"،اخطابات1بانالقولويمكننا

.عديدةقرأءات

001عالماللىثههاافإ1الف!ممنة

يبرز21يوأنكيفالانتباهنلفت،النهائيةالتأليفمرحلةعنللتحذث

استشهادبازأءواحد،أأرفيونجدنا،.الحبيبوالتلميذبطرس:الكبيرينالوجهين

أولئكبهالهيعترفأتساعذأترأع"11ومهمةما،باولويةلهوألاعترأف،بطرس

الفريقهذايعتروهناونحن...11.11بقولهم"الحبيبالتلميذ11شهادةإلىينتسبونالذين

هذهتكونأنبذولا.ا..العامحدودفيالكنيسة.ممجملعلاقتهكلتالخاص

تبقىالتاريخهذاتفاصيلأنإلا.معينةفتراتفيصرأعات،عرفتقدالروابط

علينا.خافية
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(2)يوثناانجيل80

الحياةخبزقالخطا-

26-58(6:)يوحنا

نجتهر:يأتيئانةيخن!ن!قيأيأنتامتبأنضننمأانفرنمرقيئانخظألثفدأيقغ.......:.

خارقة؟قدرةفك!وبكد(،1-15)6:الخبزاتاعجوبةهيوينيرها،عسيرةآية"اا:

يتخقىةيعا9.يالخاتيسوعاشخصاحولسوالأيثيرخلصا16-21(.)6:البحرعلى؟

لإ؟1صا-)إ:يخإههببهشر؟جدهكلالإثيا!يلتزعابيهمصاإابتلاميخصكليه:

لأقوفىلحق1آقى:يسوعثأ!إلهم16

رأيتمي!تصاملاتطصاوتصا،أتتملصام:

شبعتم.وبخز11كلتميأنكمبلي!ولت،1

يفنىلصاصا1للططم1تعملولا!1

يبقىلذي1للطط؟عم!11بل

أبدصآيخميرهـصاة

\،فدإلنئعطيكموةلذي1ك1ذ

لآبئ1ثثهلذي1ثفو

بختإ؟لقسه،1!ة

؟ع!فىنعم!"لنقو؟1!ذله:1قالو"

ئج.1حة

لؤهنو\أفىكم!"1ثلة:يسوعط!إلهم96

إلآ؟تبفأي1":فىلو102ذس!؟.لمحن

بك؟!ذ\ولؤمن1!فنرأنتبلا

برية،1في\لمن14مملوفإولؤ21؟تعم!

ثكتاب:1فيدر!كط

بك!1؟لسئط؟1نجزآمنأك!هم

:يسوصاطمفظصا

لكم:ألؤلقئ1أطق

لسصاء1خبراموسىيغطكماأ

قئ1لسظء1خبزئعطكغ؟ئيبل

ينزفى"من1ثذيهو1ثلةخبزيلافى33

للعاأ؟لحياة1وبهبلسظ،1

\طبز1هذ\ع!!بئ،ئيله:1"2فقالو

إند!ه؟1نطد

:يسوصامالقفى5

صاة1نجرا"لأظ

جموعإلىهـفلنئقبمامق
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(2)يوثناانجيل80

إئدآيعطشفلنبييؤمنومق

لكم:لئث1نيعلى

لؤهنوفى.ولادأيتمولي

ئقب!دإطهملآب1ئعطييفذين1جميحلأ

!لمط

ط!ج1في1لقيهإلي"لاأقيومق

لشطء1منلزثت"3فقد

ص.لحسيئيلأعمللا

سلي.1رإلذي.لحشيئةبل

سل!1رثذي1هشيةو

أحدآ1هلكألأ

أعطانيههاجمعحهن

لأيضر.1يو!1في1يعمهبل.

!طأبيفمسيعة

بهآمنصولإلن1أى!كلهـهقأخ

فيلدثة1بة1لهىنت

لاخد*.1يوم11قيمه؟فيوأنا

ففى:لم!تهعيطليهود1فتذهز

،لسظء1منصلنز1فذيبخز"1أثا

شف،يؤإدنيسوع1هذ"ألش2:1؟وقلو

يقوفى"فيهف؟1فهوأساةثثنعيررمخند

2"أ!إلهملسطء؟*1منلثلزإنيلآفى:1

ينكم.ثيط1تتذمزولاي!وع:

إلى"ئقب!أفىيستطيغأجصمنما

سلي.1!فذي1لآبئ1جتذبه11إذ!لا

لأضر.1يو!1في1يمه'ولفى

لأفي،:1أسفاريطكئب5

1لملة.تلامذةكئهموش!كولؤد

منهوتعلغللآبجمحصمنفك!

؟1فبدءإثط

لآب1أحدآ،أىأخذلكوط6

لآب1لذفىهنألىثذي1ليعوى

لاب.1رأىلذي1لفو

،1 Nأقؤل"لكم:لحق1لحق

لإلديآ.1لج!اة1فلهآمنهق

خاة1تانجز"1

هالؤ\.ثغبرية1في\لمن6كاو91،إولؤ"كم

لسثطء1هنلظ!فى1لحبزص51إخ

.تييلاولافد1منهيئكو"لذي1هو

لشماء1منلزفىثذي1لحي1طئز"1أنا52

للإلد.يحي!لحئز11هذمن؟ك!همق

أظ!عطيهئذيلخئز"11و

جسديهو

لطا".1يإأبلإلة

بعصبعف!فمثيهود1فظعح!52

ئعصأفى1هذيستطيغ*جم!1:وظلو

:يسوعطمفضل53؟*لطكلهجسده

ألؤفى"لكم:لحق1آلحق

لإتفى1إلنجسد1كلوتأ!1!ذ

مهد1بوتسرو

بة1يخكغتكوفىفلن

دهيولثربجسديأكل"همن

ثةيبمالد1بة1فله

لأضر.1يوم1ليوأنا؟يمه
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(2)يوثناانجيل80

حقطط؟تيسيلأخ

حقبئ1شرإدمي

دميوهـثيربجسدي1كلهن6

يخط.لي"وئثثبت

\،سليلحثى1لآب1أفىكطو!

ثظلة!!هالب!

بالآبأب1ءلئيو

بي.سنبيأكئئيثذي1فكذلك

لسفآء1هنفى!دزيلق1طئز"11ذههو"

طلؤ\.ئفكغإداؤأكلةلذي1يخر

لالإلد؟جميص\لحز1هذيأكلهمق

34:l"1-التتمة:عنتعلن33الآية:الخطابفاتحة

الله،اخبز1

(،381442،الآيات)راجع0011السماء.!تيزلالذياهو1!

(51آ)راجع"للعالمالحياة"ويعطى!

بالايمانقبولهويجب،يسوعفيمشخصهواللةيعطيهالذيالخبز4:.35-

يسوعأيلسرإلينا؟الحياةينبوعمن5:.41-

حقوشرابحقياعام،الانسانأبنودمجسد51-58:

مكلومات

معئالكلماتهذهمنلكل3.ا26-الآياتلنناعمال"،11و"!آيات-ا

فلها،ليسوعبالنسبةاما03(،28،)261،للجمعبالنسبةومادىخارجى

توحىمابقدر،مدهشة.ممعجزةتوحىلاأية"11فكلمة26(.)آعمقاأكثرمعئ

خلاصرتعنيفهئ"عمل"،كلمةاما.الايمانفييقتلسئرعنالستاربازأحة

.بالايمانعليهالمرءوينافتح،بيسوعأدتةكققهالذيلمالعا

16(،)خريومكلخبزاجلمنبالتةالثقةإلىنداء.ممثابةالبريةفيالمنكان2-

وحيدحقيقىحياةوينبوحقيقىغذاءهوالذياللةكلامعلىوعلامة

V V a
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(2)يوثناانجيل80

ادلةكلامإلىجوعهناككانالقدىم،العهدإلىفبالنسبة3(.8:)تث

2حك-3؟ا3:)حزائؤكلا/اكانبللا(،811:)عا i : 1.)iهذأوكل

الذي11الحىأدتةتجليكونه،يسوعفيأمحعمالهوجد31-33()آالمقدسالتاريخ

وبالتحسئد.بافىتتذكيرابالتاليالصوريالتعبيرهذاويصبعالسماء".مننزل

والآيات(.ه.)آقبولهيجبالذيالآبكلامبصفتهابةخبزهويسوع3-

نلكلانبوسعناإذالافخارستيا،إلىمباشرةتشيروحدها،)51-58(الاخيرة

مرات8هناونجد.المسيحجسدهوجسدأ،اصبحالذيالكلاممنونتغذت

بالواقعية.مئسماي(،54)آامضغ"1فعلمرات4و"أكل"فعل

اسفلآ

مفرداتتعئماذا.عمله،شخصيته،اصله:يسوعتخصرالئالكلماتسحلوأأ-

لنا؟وبالنسبةله؟بالنسبةالصعود"11والترول"11

11،رأى11ألافعاللاحظوا؟الايمانوعدمألايمانتقصدالئالعباراتإلىأنتبهوا2-

؟الخطابهذابحسبالايمانهوما"آمن".،"سمع"

:26)هـتالاخيرالعشاءفيعيسوا!اموامع54-5156،الآياتقارنوا3-

ما2-26(.11:4أقور؟02-22:91لو؟22-41:25مر92-26؟

ألاختلاف؟أوجههىوما؟الشبهاوجههى

ةءللقلاتلىامسا

هو"،انا11وعبارةبعذ.بهائعترفلمألىيسوعشخصيةبسريذكرشىءأ-كل

ألانجيلصعيدعلىبالتاع!يد،هى،بللأكتشافه،علامةليست0،2الآيةفي

فيلموسىذاتهعنأدئةكشفبهاالتيهو""أنالعبارةصدى،المكتوب
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(2)روثناانجيل

الىعينها"أتالتذمر11(14)1بلبالمقانجد،الكشفهذاوأزأء.3:41خر

تجدنىعنيعئر،يسوعفيشىء،فكل2-8.أ:6خرفيألايمانعدمعكست

يو1)تجقت"قداحياة411(؟:)1"الحياةكانت"فيه.الحياةينبوع،الحىاللة

نهائىبشكليقومبللا"،وينهضايقف،1الانسانتجعلحياةأنها2(0:ا

4-44(.0)آ

يدعوالسماء"،منيترلالذي11الخبزصورةمع.الابعنيكشفيسوع

بصفته،الايمانفي،يسوعقبولإلى5(-.26)آالخطابمنإلاكبرالقسم

رأىفقدرآنيامن1لفيلبس:يسوعوسيقول.الحياللهعنالنهائىالكاشف

ا؟ابييؤمنامن1لعبارةبالضبطموازيةااإلييأتيامن1وعبارة9(.:1)4"الآب

الآياتمعتضمين.ممثابة5،.47-الآياتفي"أكل"وأمن"11فعليبدووهكذا

"ئرشل"الذيالمزدوجالآبعملنجدهذا،ألايمانفعلوورأء3.ا92-

1`:21انبار؟44)آ"و"يجتذب"يهبو" Y71:2،6،81:9وأنظر

مجانيتين!وهبةنعمةشىءكليصبحوهكذاوهب"(.11فعلإلىبالنسبة

من54(.1فيامضغ"1فعل)معأدالآيةمنأعتبارآإلاالافخارستائذكرلا

لنالعبارأتأنإلا،الايمانفيالقبول.مموضوعالتفكيرفيألاستمرأرالممكن

اجسد"1فكلمة.ألافخارستيةوالممارسةالفصحضوءفيإلاتامبشكلئفهم

عنذأتها،الكلمةبهذهيوحنا،عئر14:اوفي.ماديةليستولكنهاوأقعية،

حيز"ذاتهايهب1الذيهوانهيتضحوهكذأعالمنا.فيالكاملالكلمةحضور

الذبيحةاودماب"لحمئقصدالقدىم،العهدرتبكتبوفياجسده".1يعطي

يعئر56()1في""ثبتفعلانكماا-15(.74:أح27؟12:)تثكلها

:أ235؟:ا)4الع!ثاءبعدماخباابفيوسنجدهوألاتحاد؟التمثلعنبقوة

الآب،فيهوالحركةهذهينبوعانذلك.الاولىيوحنارسالةوفي6،7(4،

للمؤمن.حياةفيتتواصل،بيسوعأنها،إلا
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(2)يوثناانجيل80

؟االوخطاب

3(1-"161:)يوحنا

131أيوصيفصخنصاانجيلصفيئلصغانفص3خظافييخجفغ.........: Vفصيخختلص..!نهديخدفتفالياأ

كت:الكاملالتكبيراتذلك!كاليفتسبفوتلكفصلآ،21اصلمتفصولخمسف؟

فقما:سنقرأ.الكنيسةومكلنىمجيئهمكنىهنا:نجدهيسوعاساعة"1مكنى:

16055الفصلص.؟

تعثزو\.لئلألأفيء1هذهلكمقلت

بمح1منجصصنكم

يقتئكممنكليظن،تصعةتألتيتص

بدةثلةيؤدي1تة

ذلك2وسيفع!فى

عركؤلي.ولاأبي،1يعرلؤ!لألفم

يذكرو\1ي!فيءهذهلكمثئث"وقد

ورعة1أتت1!ذ

قل!هالكم.ني1

ب!دء1هناوأ1ئلهاثكم

معكم.كن!ثلألي

سلي1زللصكص1إفى1هثذلأليلآفى،51\تص

فيلي:منكمأحدهنوما

تلصهب؟أفي!فى

لئوتجكملحرط1هلأبللا6

1!أفيء.هذهثكمقلمثلألتي

لحق1أثؤل"لمكغ1ثي!كد

أذهب.أذلكمخد!ئة

1لمؤبلص.لا؟تكغ،أذهببئدا

إليكغ.طزهـمئهذهث،1إذأظ

بغمىهو،3"

لطا1أخزى

لدثنونة:1و3لر1ولحطئة1على

لحظيمة1علىأمأ

بي.يؤهنوفىلافلألقم

بر"1على1ظو.
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(2)يوثناانجيل80

تروني.فلنلآب1؟فى1هبئذفلألئي

لدينونة1على1ظو1

دفي.قد1\ثعاأهذسيدصفلأ؟

لكمأدؤطكرة1نبءعندي1ليزلا29

حملها.لآد1تطقوفىلاولكئكم

لحق،1!ئجخأيهو،جا،ثمى3

كئهلحق1إفى1!هـثذكم

عندهمنيتكلغلنلأئآ

يسمح.لحايتكلبئبل

سيحدث.ولكمئخبرو

لمطرزيأخدي!ئآسيمحذلني"

به.كممخبر1ر

ثطثفولالآبهوجمح،ط

ثكمقلعثلذلكو

به.وئخبر"كمليهظيأخائآ1

لاتروفطقليلئعد6

ثهدولنئ؟قيبمابعدلغ

لئلاميللبعمق:1بععقفقافى!1

لاتي!لبعدن:يقوئه\ثذي1هذظ

وأظفهدولتى،قليلئم:بعدل!،ترو

هعنى!1:فثوو3"؟لآب1إفى1هعثذ

ثغلغ91؟يقوفىماندريلا؟\لقلو1هل

فضفى،يسألوهأفىفىئريدو1نهميسوغ

لادي!يمابعد:تولمعنفءلوفىطم:

لني.ئىهدوقييمابعدلغ،ل!ترو

ألؤفى"لكم:لحقت1لحق"01

922

لعاا"ثيفرح.1\ظووتنتحبود،ستبكوفى

فىستحزلؤ

ثزحبماشنقلعثحزنكمولكن

تبدعندططمخزأةر1لمإخ9

لأفىسعتهاطنت.

لطف!1وفمعت1لأذ

ذثثلاتذكر"لثدئلابعد

لفرحها

لعا\.1فيإتسافىو"لدقدبئول

لآفى1مخزلؤفىأيصفأنتم

ث!ئكمفعفرخكم1!رشعوذولكثي

1\لقرح.هليسئكمأحدمنوما

يو؟1ذلثوقي

شيء.عنتسالوديلا

؟!يدفلآب1!لئم!فى

إثآه.أعطكم

؟ممي.دسا1تسال§ألآفى1حى

1jظظ.لؤخكميخكوفى1ظلو1لو

؟لأ!ل.لأفي،1هذهلكمفلعث1

بايلاماليخلا1كلفكمطعة"لاتأتي

لآب1عن1نجر،كمبل

عدريح.بكلا،

باممي3تثلويو؟1ذنكلي

لكغلآب1سأدعوإليأثؤفى"لكغولا

ئحبكمنفسهلآب1لأذ

أحببتمونيلأثكم
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(2)يوثناانجيل80

1ثلةثذدمنخرجث1كيآهنتمو

لآبط1لذفىهنخرجحط

لعاأ.1؟فىوأتيمث

لعاأألز"فى"1فاليلآفى،11فأ

لآبط؟1إفىوأمفمي

إئلثف:تلاميذهفضفى92

تفعربئعريخآولاكلا!لآفى1تيهثغ

كل!سيء،تعلغ9نكعرت31\لآفىمثلا

ئؤهن"فلذلكفيلئث.مقإفىلاتبئ

1ثلة؟منخرجمت؟3لك

:يسوعأ!إلهم

فى؟لؤهنوألآفى

أتت،قدبل!عآ"آتية،ذيهي21ط

فيحل!1ونبملفيأدنمطيخمحاتمنبمن

.وحدينيولكوتد"سبيله

هعي.لآبط1ثبماذ،وحدنمولس!طن

يطفيء1هذهلكم23لئث

لشلام.1بىلكغييكوفى

لعاأ1فيلشهـة1فىئظلؤ

ئقو\ولكن

لطإ!1قدغب!ث!لي

ا!مالل!ثظلة

النصمجملوجهةيعحاىتضصين33:وأ-4

الروحمجىءساعةستكونيسوعذهابساعة:ا5-5

الحقبقىحضورهاجلصت،الحقيقى"مجيئه"هودمابه"16:28-11

.الايمانإلىدعوةأنها؟ألامتحانوقتالآن"92-3311:

مكلومات

.الايمانفيالسيردونتحولعقبةانهكصا،والسقوطالتعئريسببحجرأ-الطر،

ذكراعقابفي6\6:فيقبلأوردوقدا،الآيةفيهناهو"عثر"وقعل

الكلمةهذهوسنجد.حقبقىغذاء.ممثابةالمبذولينوالدمالجسد

33مئ)فيالمسبحصلببقبالةخاصبثطل 31، 2:-i23؟ا:قورأ؟

11(.5:غلا
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(2)يوثناانجيل

علىيوحنايطلقهمااللذأنالاسمانهما13()1الحقوروح)71(الظرقليط

11جانبإلىليكون"ئستدعىالذيامم!:ألمحامييعئفالفارقليط.القدسالروح

وروح.(para-أش!اكل!30:)باليونانيةويثسخعهعنهويدافعيساعدهكىشخص

تتجلى.ويجعلها"الحقيقةايكضف1سوفهذاأدئة

قدالنهائىالقراراوفيهاالحكم!ا11يكون،كبرىدعوى.ممثابةالآلامستكون

الصعبةالعباراتمنكثيرعلىالضوءيلقيماوهذ!مسبقا.صدر

اعقابفينصابها،إلىالحقياتةتعيدسوفالدعوىفهذه8(.الآية)حول

يلعبوهنا!الكاذبالمسيحبتهمةيسوععلى،اللهباسم،النلالمالحكم

الله،عنيتكلمكانمنوسنرى:الحقيقةوتصفر،دورهالفارقليط()=ألمحامي"11

ستكونلمنأوسينتصر،قنوسنرى؟خصومهاميسوعالسوء:اوبالحق

.الاخيرةالكلمة

اسللآ

!5،122،)آالآن"11سيجرىعمايسوعتحدثالا*---!قات

؟...حزن،غياب،ذهابي(؟61)آ"قليلابعد1و1Y)Y-ا

الحق؟وروحالفارقليط،،للروحالوأضحالدورهوما2-

والآ!يسوعبينالروابطهيوما؟والروحوالآبيسوعبينتوخدروابطاية3-

والملاميذ؟والروح

المعارضةهذهتقومتمعلئقن؟يتلينالتلاميذ؟سيلاقيهاالىالمعارضةهيما4-

ح!11؟الموضوعرممبرهومااو
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(2)يوثناانجيل80

ةءللقلاتلىامسا

مخاضوكأنهاوأحد،آنفيومشرقةمؤلمةوهىجدأ،قريبةيسوع-ستاعةا

عنيعلنفالذهاب.الحقيقىو"مجيئه"الآب"إلىو"عبورهذهابه"211(:1)1

انها16(.)آمنظوروغيرمنظورذأته،الوقتفيهو،حميمجديد،حضور

انهويشعريحبقنفرحأتملأ،للثقةوقابلةوقويةواقعيةخبرة،ألايمانخبرة

آلام،الكبرىألمحنةأزأءواهيةدومآتبقىالخبرةهذهأنإلا27(.)آمحبوب

33(.)آلمالعاعداوةوازاء31(،)آيسوع

الآيتانوهاتانيقولها".كثيرةاشياءاله1انيؤكد،أحباءهيسوعيتركفيما2-

2r-,ذلكأنجيل".11الادبي!اللأسلوب"أفضلفهمفيشكولاتساعدأنا

فقهواانابعد1الاناجيلفييسوعشهودينقلهاذاتهاهىالاشياء""هذهلأن

ماضوءوعلى،مجيدةأحدأثمنللمسيحجرىماضوءعلىمعانيها،كامل

الوحىفيدستور،الثانيالفاتيكاني)ألمجمع"الحقروحاشراقةمنبهاستناروا

11الآتيةالحقائق11يفهمواانالفنطقسطىروحلهماتاحفلقدا(.!عدد،ألالهى

وتحققت،المقدسةالكتبفيأعلنتانبعدويقذموها،13(:ا)6

.يسوعفي

؟26:اء؟4؟)4الوداعخطابفيالظرقليظالروج3-

حيث3-35:في:اخرىموأضعفيالروحدوردكرانسبق13(.7،:16

فيوهو،".ألمحيى11بصفته6:63وفيا،علامنالجديدةا!الولادةمعالصلة

لمغفرةللتلاميذئعطى220،2:وفي.يسوععلىويستقر"ايترل331،1:

حضوريجعلالروحبانفئوحى1(،1:6)4آخر""فارقليطعبارةاماالخطايا.

سرعنيكشف"،الحق"روحبصفتهوهو،متوأعلأ.التلاميذجانبأكيسوع

منالتلاميذيمكنكما.الآبمرسلهويسوعانيفهمونالمؤمنينويجعلاللة

1(.أا-.)آمسبقادينونتهنالالذيلمالعاضدويؤيدهمبحق،يشهدوأان
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الجلجلة

11يثعييثلىاتغ1ثيمث

(4أب-91:62)يوحنا

؟.سضا.انجق!نةلفيفوحين!ن!غقذلم!قريحلنتأقا!النانمقةنجنت.......

قيهـا:يوحناويرى.الصلبرواسقتبدأ-الحضقالانهيكلكلاتدونا،اإملكككل

ليضلب"ألببل!الديابم!ب!يم؟ابي!وحا!لملكالملويميالتتصيب

لئصلب.إليهمثأسلمه69

م!فىئ!فى"ثه1فذب1لم!فىإفىحاملا"مميبمهثخرج!1.يسوع1.فسكو

هنفماكلآخرنن،معه1ع!لبووثيه،فصبوه"1خلخثة.بالعبرثةويقافى"فىلحفجفة،1

كافىولمليب،1علىوجعل!رثقةيلاطىكتبو91.يسوعوبينهطجهة،في

،دليهو1هنكثرلى1هاثزلرفعة1هذهو02*يهود1هللثئلناعر9ئسوخيخ!:هك!ؤبآ

ثةبالبرلكظبة1كانتو1لمدينآهنثزقي!فىيسوعيخطعئلبثذي11لم!فىلأفىير

ليهود،1هلك:*لاتكتبلبيلاطس:ليهود1كهنةكظطءفظل21يوظنيآ.1و1للايئنيآو

فكتببيلاط!:أبب22*.ليهود1هلث"إني:خللر\\هذفلكتب:1بل

إ*كبقد

لكل"حصص،1!بموحع!طثيإله1أخذويسوع1صبوثبعدططود1وأط22

إفىأعلاهمنكلهمنسوتجآيخط،ك!وىفىأيص،1\ثقميمىوأخذوخدي"حصة

؟ا.يكوفىلمنفنرىعيه،نقزعب!نمثعالة،لاثبععق:بعف!همفقالم"11ئسفله.

يهيآ:1فتفت

لظبي1*1قتسمو
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(2)يوثناانجيل80

1؟عو1قتربسيعلىو

لجنود.1ثعلهط1ثهأ

وهريغق!با،1هرأةهريغأقة1خعثوأمة،وقفت،يسوعصيمبعند25هناك

أة،1لمرأيتلالأفه:فظلإيه،طبيبئ1لتلميذ1بنبهاإفىوأمهيسوخأىدز26لجدية.1

1؟إلمئث1هذ vفيلتلميأ11ستقبللاثعةتلك!1وفند؟1مكهذهللتلميذ:ظلئغ

يته.

لكتب،1يتغفلكي،1نهىقدكل!سي؟أخيعلغيسوعىفىذللث،وبعد1"

؟في"علىفبتلةصإسفنجة1فمعوثؤخبمامملوءإظغظكىفىو*2؟ع!فىأئأةتل

تغشيء"،كلتم!2لحل"فل:1يسوختناولفلمأ"2فمه.منأدلؤطو!وفي،!دط

لرؤح.11ئملغوأسة!حى

سئونمئكسر1قبيلاملمرليهود"1قتذلمنميئآ،1يوآنموأ1ذلككاد31و

1لسثبت1كذمنأقىلسثبت،1يو؟ثصيب1علىثملأتبقى،أجسادهموئنزفى1لمصلوير

أفا33هعه.صساللذفي1لآخر1ولاوفى1سادي1قكسرولجنود1قإ،21فكر؟.يوأ

لجنود1من9حد1ولكن!"3!يط،1يكسرو1طت،قدو!1ؤةإيهوعع!1فلظيسوع

عمج!حة،وش!دتهلثهد،رأىثذي351ووما،0دألوقتهفخرحجنه،فيبحريآطعنه

ل!ب:1يتم1هذكافىفقد26أيصأنتم1يؤمنولحق"1يقوليعلم"1كهك1وذ

عظغ؟ئكسر!فى*لن

لكماب:1هن1خرى؟لةفي1ئص!!وو!د

1؟طعنومنإفىئسينمنلروفى

هنخوقأةأمرئخفيلبسوعآتلميلو-كافىثرأمي،1يرسمسجاغذلك"2وبعد

فأخذفبذ.يلاطسلهفأفيفى،يسوعخئ!فىقيخذأربيلاطسفذ1ثيهود،

!فىوقب!ئايلأهنيسوعإفىذهبلذي1وهوأفي،نيقو؟ئحس93وجاذخطنه.

ولفوةيسوعخئ!فى11"فحملو،درهمطنةمخو1رهمقدلعود1و1لمرمنخليطهعه

1ىدجرتكمالطب،1محبلفائف o1لموفحفي9"و!فى.موتاهمدفنفييهود

1"و!فىأحد.يخ!هو"فحقديكقه1تجر"جديدلئسظفى1وفيبسظفى،يخطعئلبلذي1

يهود.1عند1لسبتلقيعةبسببيسوعيخط1فكلثؤلقبر"ثزب،1
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ا!هالب!نظلة

سبعة

الهاالكلمة

ب-168

9122-:

23-42:

:25-27

:28-03

:31-37

:38-42

تشكل،الاولىالخمسةالمشاهدفي:متماسكةبنيةذاتمشاهد

تضمينا.مشهد،كلونهايةبدأيةفيمة،

11الوسطفي...اهناك1،مصلوبيسوع:أ

ملكهويسوعانتعلنالكتابة

الكتبوإتمامالجنود

11التلميذ11ويسوعأم

يسوعمهمةوأكتملتالكتبانجرت

الحملالشاهد؟،والدمالماءالتهيئة"،11يومفي

فصح؟ايتهيئةولكن"،التهيئةابسبب1القبرفيالسريعالدفن

مكلومات

سببإلىوتشير،عنقهفيتعفقاو،عليهالمحكومامامئحملالكتابةا-كانت

)يسوعمألوفةاصبحتيوحناإليهااشارالىوالكتابة.عبرة.ممثابةوهي،الحكم

I.أليهودملكالناصري .N .R I.)يوحنا-بمحاانفرد-وقدا"الناصرياعبارةوتذكر

7(.د،:5218؟46:7،41؟:أ)أنظرالمسيحأصلحوللالتراعات

يسوعنقسالعطش!،:الشديدةقسوتهالصلبعنالواقعيةالتفاصيلتعكس2-

فيتعخلالساقينكسرعمليةوكانت.المكسورةالمصلوبينسيقانألاخير،

!وك.ليتنفسجسمهيرفعانالمصلوببوسعيعدلمإذ،بالاختناقيتمموت

عميق..ممعئمليئة،المفدسةالكتبضوءفييوحنا،يسحلهاالتيالاشاراتهذه

يعذونالذيالوقتفيماتيسوعكونعلىيوحنايشذد42(.)1التهئة-3

اظهر،امنذ،الهيكلكهنةكانفلقد14(؟ا:9و28:)18الفصحقيه
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اشلرالذمم!الوحيدألانجيلىهوويوحنا.الفصحىللعشاءالخرأفبذبجيبدأون

بتحديديسمحماوهذأ،السبتيومصادف،السنةتلكفي،الفصحانالى

.03عاممننيسان7،الجمعة:يسوعموتتاريخ

اسفلد

الىالخصوصياتهىما،مرقسورواياتيوحنارواياتبينالمقارنةلدى-أ

المشاهد؟هذهمجملتمتزالئالنبرةهىومايوحنا؟لدىتلاخظ

التلميذ؟وتجاهامهتجاهيسوعكلماتتفهمونكيف2-

؟الشهادعلى!هذهواضحاحتفاليلشكل!وحنا،لؤكدلماذا35،ا:39-في
---!ى

ةءللقلاترامسا

الاناجيلمعالمشتركةالنقاط!تألاكبرالحجميوحنا،أنجيلفي،الآلاملرواية-ا

نجدنعودلا،المثالسبيلوعلى!النبرةاختلفتدبمذلك،ومعالازائية.

واكثرمهابةاكثريبدوشىءفكل.الجلجلةعلىسيماولا،السخريةمشاهد

،17)1الاحداثيقودالذيهو،مطلقةبحريةيتمتعالذيويسوعإشرأقا.

االروخايسفم...اشىءاكلايتم1وحين(.01:71،81راجع3؟28،0

93؟(.:7؟ا7r،:61بحسبا،االروححنف1)أو:

السبيلوتفنحاحيانآ،،مقحمةتبدو37(24،28،36،)آالكتابنالمراجع2-

.عديدةلمعان

الكهنةعظيمقميصهوهلسليما:بقىالذى+المخيطاغر1الصيص!

؟يسوعجسدلهسيتعرضلمارمزيإنباءازاءبالاحرىنحنأم؟الحقيقى
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(2)يوثناانجيل80

ومز9622:مزمعيتوأفقأنهجدأ؟معقولأيبدو28()آيسوععطش!

نفسى"ظمئت42:3:او632:مزمعايينأيتوأفققدولكن.أ226:

11.الحىاللةإلمط

34-35(.)1وماءدممنهاخرج"1وقد،الحربةبطعنةالمفتوح"11الجنب!

بحسبالايمنالهيكلطرفمنايخرج"1الذىالنبعفيهرأواتكم

كانتهناومن؟يتحقق7،3793:فييسوعوعدوهوذا.ا:47حز

11.الشهادة11أحتفالية

ناينبغيلاوالذيذأتها،الساعةفيالمذبوح36(،)آالفصحيالحمل

البارصورتايضاهوالحملهذاولكنه46(،:ا2)خرعظمغيهيكسر

بازاءاخيرأ،37الآيةمعونجدنا،2.ا34:مزفيكما،والواثقلمالمتأ

1(.9-.8:9؟:أ74؟1،:13)زكالمسيحبشأنزكريانبؤاتاحدى

r-وقدلانهذلكاحميهما.يوحنايذكرلا25-27(:)1والتلميذيسوعأئم-

العلاقاتسرعنيكشفدها-لوحائهسيمركأبنلدىالاعتياديالقلقتجاوز

امنذ1الولادةطورقيهىالجديدةيسوعفأسرة.يسوعأنشأهاالىالجديدة

فيوفعلتانتظرتأنقانا،في،سبقتالى،المسيحامو"المرأة"،".الساعةتلك

علىالشاهدفهوالتلاميذ؟لكلنموذجأنهيستقبلها.التلميذ"11هوذأوأحد،آن

فييشخصهانمنللتقليدبدلاكانلذأ.عليهالمؤتقنوهوأئمعطى،الوحى

الانجيل.مؤلفيوحنا،الرسول
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..011البديق11

الاموو!عمقفي

أ-18(أ:)يوحنا

:خد!رانالذ3ة!خألقةماتخة!اخاآنميئفوي!خثاانخيذفالفغ.......:..

:نختا)،البتيقبشأتالمختلققالمقترحاتبيتومت.قيهحاضرةالكبرىالمواضيم

الذيت:اما12:11-13الآيتيتحولمتقابلةتضميناتعمليةيرىالذيالمقترح

ابتإ"ةاببإءيصلير؟ااتمبطمتبإبكلمقدقبلإه

لكلمة1بد؟ىفى1في9

1حةلدى!فىلكلمة1و

1ثدةثهولكلمة1و

1ثلةثلدىب!د؟1فيىفى6

كل"لثيءىفىله3

كافى.لمأ،لميىدهانهبدوو

بة1كانت،يخط

لظسلؤدهـ1بة1و

لطئطت1ليبو!هـئسرقى1و5

لظئطت.1كة"لدروا

1ثلةلذدمنهزشل!خلظهر6

حظ.يو1!ه

238

للنؤ!ليشهد!!هدآ!بء

لظس.1جميغشلادتهفييخؤمن

بو!1هوايكق

لملنؤر.ثيشهدجا،بل

قئ1لنود1كاد9

إفد4كلئنر"ئذي1

لمطإ.1آتيايرإفى

لطأ1فيكافى"

لطأ51\03وبه

يعرفة.ثطأ"ا1و

بيته.إفىبغ1

بيته1هلثتلةفط
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(2)يوثناانجيل80

بطهلذفي1أظ12

باممهئؤهنوفىلذين1وهغ

1!ةة\طء1يصرووأفىهكئهمكقد

د؟لامنلذين1ففغ12

طودصنجةهنولا

صدرغبة!هنلاو

وفدو\.1!ةهن!بل

بشرآ!ر1لكلمةو"

بيتفسنصنص

قجدةإطثز

وجدلإلبنلآلب1لذفىبآمن

طق1و1بغمةةهك

لفتف:حنأيوثهشصد

يخط:فل!ث\لصدي1هذ

بعديلآلتيء1!فى

نقنقلى

تجتثي؟مننصافىلأئة

بئجم!نكملنهفمن16

نمص.نعمة"علىنكوقد

هوسىيدعنلشزيعة!1عطيت1لأفى!1

لحق1و1ثنعمة1فآو

1لمسيح.يسوخيل!عن1طكقد

فطأحأ1-ةرها1ثلة"1إخ
لآب1جفمبنفيلذي1لوجذلإلن"11

نصنه.أخبرصلمذنص1وه

ثظلة!!جهالب!

أدئة،فيالوحيد،الابن:ا-618أدئةلدىالكلمةا-5:

اللهغئكلكشف"والنورالحياة،الخالق

فيهواشركنايفهمولائدركلاالذي

شهادته،يرحنا:51شاهد،ستاصفريوحنا،:6-8

الذيالكلمة:41الكلمة:1)9-

بشرآصارالعالمفيحاضر

ألابهـتالأتالمجدنرىجعلنائعرفلمول!ضه

"جمطاهما!حقاآبنايصبخواأن
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ماتمكلو

الانبياء.يلهمالذيوهو،التاريخوفيالخليقةفي(logos)الكلمةيعمار.اللة-كلامأ

يبدو،أليونانيالفكرمنالقريبالهيلليئ،أليهوديالدينوفي.ادلةحكمةأيضاولكنه

(cosmos)"كونا"لمالعامنكعلالذيفهو:الكونمعئ.ممثابة(logos)الكلمة

.وحياةنورذاتهالوفتفيهوالخلآقوالكلاممفهومأ.منطما،

اللةبانألاعترافإلىالمدعوةالبشريةولاسيما،المخلوفالكونيعئالطلم"،211-

أنجيلىفيمرة75)تردالعالمولكلمة".يعرفهالمالعا11ولبرحيانها.ينبوعهو

:)6يخلصهانويريدلمالعاأدئهيحبجهظ،من:معنيانيوحنا( r9-أ2؟اأ:

النورويرفضألئهيعارض،اخرىجهةمنلم"،العاامذا1انإلا47-46(؟

ا-18(.4ا:7ا-8،91:ا235،)8:يسوعفيالمغياى

بصظتهالبنثرىالكائني!في،المظدسالكتابكلفي+اللحم"(،)أوالجند"311-

يصبحالمعئ،وبهذا.للموتوبالتاليللانتهاء،ومغرضآالضعفعلىمطبوعآ

اللهكلم!مجىءأيالتجسد،واقعيةعلىيؤكدماوهذا6(.)3:للروحمضادآ

11.الجسدافي1

اسفلآ

1 يماموامعناها؟)كلمةهوماأعي!موأ9تقصدالئألمختففهأ!اجماأاأو!!لعما
؟(بالجمعاملالممرد

ولماذا؟11؟مجد!أشا
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ةءللقلاتلىامسا

.6:223؟21:بما34:رؤا؟8:اقولفيمبدأ"ابدء،1المسيحا-ئدعى

كان،أسرأئيل،نيأروفيذانها.الكلمةتبئت8،25:يوفي،المدهشةوالصيغة

شىءكلعملبكلامهالذممطالخالقأدثةا(،:ا)تكشىءكلبدء"افي1

كان،ثمومن.صورتهعلىخلقهمااللذينوالمرأةالرجلوبألاخصحشا،

الكلمةانطالماله،تكونلنإلاخيرةالكلمةأنمسبقايعلموالكل...الشر

سرشىء،كلبدء"افي1فهناك،المسيحيينإلىبالنسبةأماله!تكنلمألاولى

عن"ئفصح"أنشاءولكنهأدثة،فيمركزاوكأنهبداسروالنور،والحياةالحب

.يسوعوفياسرائيلفيحى،كلوفيالخليقةفي:ويفيضذأته

المثدلتسبيلعلىأنظروا.القدمالعهدنصوصبعضفيمشخصااللةكلاميبدو2-

ألادبفيولكننا،.اا-ا.55:أشولاسيما1،.985،:ا91مز

:8مثل:المثالسبيلوعلىنصنا،منقربىألاكثرالمراجعنجدالحكمى،

حاضرةأنهاا؟االعلىفممناخرجت1فالحكمة.Y1-42:1سى3،ا22-

اسرائيل،فيمسكنهاحدبتأنهاكمابالبشر؟صلةولهابكليتها،الخلقةابان

نأنرىا-9:2:ي؟27:83؟-722:حكففى.والشريعةالهيكلعبر

علىئسفطنور.ممثابةانهما.مرادفان()ءأي!ء03و"الحكمة")الكلمة"11

.بالذاتالواحدأدئةسر

الاكثرالتعابيربخدوهناأنسانآ.الكلمةأصبح،يسوعفيبشرأ.صتارا!لمة3-

القوكالىبعضهمذهب،لاهوتهعلىالتأكيدوبهدف.المسيحلاهوتعنقوة

11الظاهريين11هرطقةأسمهنا)ومنبضرياظأهر"1سوىفيهيكنلمبانه

docetes).ليعئربضر(،)اواجصد"1كلمة14،الآيةفييوحنا،أختاروحين

الناشئةالمعتقدأتهذهعلىيردأنشكولاشاءفقد،التاريخىيسوعمجىءعن

2-3(.4:يوا)انظر

41v

http://kotob.has.it



(2)يوثناانجيل80

لرلجرلمير!اا

المعمذانيةالي!وديةال!رثة

لدى،الطفولةاناجيل)وبعدالاناجيلمنكلاالمعمذانيوحناوجةيفتتح

:ادناه)انطرويسوعيوحنابينالروابطالرابعالانجيلويوضحولوقا(،مئ

.الاولالقرنفيالوحيدالمعمذانييوحناليسولكنللقرأءة(.

المكمذاليةالث!كة

ظهرتالمسيحى،العهدفجروفي،الفريسيينوتيارالهيكلهامشعلى

كى،الهيكلذبائحعنالم!عدينأليهودإلىاولأ،،تتوجهوكانت.معمذانيةحركة

كان،وبالفعل.القريبأدثهئلكمجىءسياقفيحقيقيآ،اهتداءعليهمتعرض

كم!،بجثثهماوبالحيواناتترتبط)وهىمقنهمبسببأليهود،الحرفيينمنالعديد

وكانتالطقسى،الصعيدعلىنجسينئعتبرونالجلود(،صناعةمعالحالهي

تلميذأكانيوسيفسفلافيوساليهوديالمؤرخانوئذكر.تنبذهمالرسميةاليهودية

jjبائدعىلمعمذاني . Lr'Jكتاباتوهناك.المعمذانيوحناعنكثيرأتحذثذأته

وماألاولالقرنمدىعلىظهرتمعمذانيةفرقاذكرتمختلفةومسيحيةيهودية

.ويسوعيوحناهما،شهرةألاكثرالواعطينأنإلا.بعده

يدمه!4ثنايه

وهكذا،اللةتدخلقربعن،بقوة،ينبئيوحناراح26-28،الاعوأمفي

الناسذاكرةالىليعيدبالذأت،ألاردن،واديفيوعظفلقد.دينيةيقظةحركةأطلق
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يذكرانولباسهندأؤهوكان.يشوعزمنفيالميعاد،ارضإلىاسرأئيلدخول

وضعقد،الكهنوتياصلهمنبالرغميوحنا،وكان.المؤس!تينالنبتينوايليا،.مموسى

طقسىطابعذأتتكنلمالخطايا"لمغقرة"توبةرتبةوعرض،الهيكلوبينبينهمسافة

مافيالاختلافاتأعتبارمع،قمرانفيبالاشينيينيوحناشئ!هولكم(.4-ه:أ)مر

-ا.3:الوالاعتياديةحياتهمأماكنإلىويعيدهمالجموعإلىيتوجهفهو:بينهم

فكلن،يسوعامايوميأ.طقسآهووليسفريد،بطأبعيتسميطلبهالذيوالعماذ1(؟4

.تلاميذهمنالكثيرمستصحبأعنهيبتعدانقبل،مثالهعلىيعضذوكانأولأ،.ممعيته

الاالمكمذلهثنابكدمكمذانلونا

عامحواليوفي92(.6:)مرتلاميذهيدعلى،موتهبعديوحنا،دفن

يكهزونكانوأالذيناليوحنانيين"11التلاميذهؤلاء.ممثلافسسفيبولسالتقى0،5

توتراتأنويبدو.(V-):91)رسلالقدسالروحموهبةدونمنبعماذ

وأولئكليوحنا،التابعينالمسيحيين"11هؤلاءبينواشتدتنشأتوخصومات

للأزمنةالحقيقىالنبيذلكهويوحنايكنلمأ.الرسلوسائرلبولصالتابعين

العماذيسوعيتقئلأ1؟-13(ا.:17)مئ"يأتيانالمزمعايليا11اي،الاخيرة

منأكبر"11يسوعكونعنتفسيرئعطىانالضرورةاقتضتهناستيده؟من

)مئالساعىهويوحناكونوعن-28(،891،:ايوا؟34:)مئيوحنا

للمسيح.)يوحنا(والشاهدولوقا(ومرقص

رتس

11مجدهووأينا11

لاالذيالقدوس!اللةحضورهوانما،المقدسالكتابكلفيأدئة"،امجد1

6)خرسيناءالعهد،جبلعلىكحضورهله،مثيل f)':،)17-المقدسفياوا
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مدىعلىيوحنا،ويؤكدالحضور.بهذاالمؤمنوناليهودويعترف34(.:04)خر

اعمالهعبر:يسوعفيتجلىقدوالمخلصالقدوسادلةحضوربان،الرابعألانجيل

نظرفي،الايمانوفعل.ساعتهمجىءلدىسيماولاأتمها،ألىالآيات"11في،واقواله

يح!وع.فيحاسمبشكلتجقىقداللةمجدبأنألاعترأففييقوميوحنأ،

اأأباادألافقدداللىافى1

يسوعألانسان:وخارقجديدأمرهوالمنظورغيرادلةعنالكشفهذا

فيلبس:سؤاكفعلى(.الحبيب)أوالوحيدالابنبللاأبن،أنهأعلن،الناصرةمن

مطلعويوجز9(.:41)"الآبرأىفقد،رآنيامن1:يسوعاجاب"،الآب"ألينا

منمجدأ،مجدهرأينا11التلاميذ:وسائرالانجيلىبهاتمتعالتيالخبرةهذهكلالانجيل

الوحيدألاب!قط؟احدراأبماأدئة)000(والحقالنعمةملؤهوحيد،لابنالآبلدن

عبارةئفسثروهكذأ18(.،?4:)1عه"أخبرالذيهوالآبحضنفيالذي

الاسمعنبالكشففذكرة،يسوعلسانعلىمرأتثمانيوردتالىهو"انا11

58:13؟2:8،24،28؟26:60؟4:)يو314:خرفيلموسىالالهى

8(.18،5،ا؟9

115مبداظ!ل411

اقولالحقالحق11لنثنائيل:يسوعكلامعبرعنهاعلنقدألمجدهذاكان

11الانسانابنفوقنأزلينصاعديناللةوملائكة،منفتحةالسماءسترون:لكم

الذيوالمكان12(.28:تلشأيل:بيتفييعقوببحلميذكروهو51:)1

أبن،يسوعهوانماا،احقآهنااللة11نقولانفصاعدأ،الآنمنذفيه،لناسيتاح

جملةوعبرقانا،فيالاولىالآيةومنذبيننا.مافيالمخلصأدئةحضورانه.الانسان

فيبدأوشاقطويلأكتشافعنألافصاح،رمزىبشكليوحنا،كئف،واحدة

(.11)2:"تلاميذهبهوآمنمجدهاظهر11:اليومذلك

24!ا
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(2)يوكناانجيل80

اأبلاامب1

الذاتي،مجدهعنالبتةيبحثلابانهالقولعلىكثيرأيسوعسيحرص

مقيأيئالذيالمجدعنفقطوانماالبشر،منيأتيالذيالمجدعنححة،باولىولا،

وهو(718:)رأجعخلالهمنذاتههويعتلن،أرسلهفالذي(؟14،4f:)5الة

المجدبهذأإنباءسوىلعازر،"اقيامة،السبعألاياتآخروما(.4o)8:يمجده

يسوعساعةضمنسيتمشىءفكل.قيامتهفيتفخروقد4(،04-أ4،أ:)1

صلاتهفي،يسوعيطلبأتم3.ا:13و27-28:أ2منذمسبقأبدأتالى

4-5(،،1:)17فيهالآبمجداخيرآيتجلىأنالاخير،العشاءنهايةفي،الكبرى

ثمرآتثمرواأن،أبيبهيتمجدماأن11:روحهسيتلقونالذينتلاميذهفيثمومن

8(.:)15تلاميذ"ليوتكونوأكثيرآ

لى!للمفاقلثدةا

الكنييعة؟ايعراوعنيوثنايت!مهلى

أحيانأ:يعتقدكمامباشربشكلليسولكن،عديدةوبطرقنعم،

الانجيلانألا.التوبةاوالافخارستيااوالعماذممارسةعنمباشرةيعلنلافيسوع

قدالآبفمجدالاسرار.حقيقةنكتشفجعلناإلىالوأقع،في،يسعىبرمتهالرابع

ئمكئالذىوهوتجل،فيأدئةانه(:اعلاه)رأجعبرممهاألابنحيأهخلالمنتجلى

يوحنا،لدىالرمزيةاللغةقوةهىتلك.حياةينبوعبصفتهبه،اللقاءمنالانسان

منبنايعبرإنه.وأقوالهيسوعآيأتعدة،مسنويأتوعلىنقرأ،انلنايتيحإذ

منذالكنيسةهاأحتفلتالىالجديدالعهداسرارإلىوخوارقهالقدىمالعهدآيات

عقود.ئلاثة

VI a
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(2)يوثناانجيل80

لكماذا

ومنه،يسوعجنبفتحكيفi،3ا:9في،احتفاليبشكليوحنانقل

نبعبشان47cحزقيالنبوةتحقيقإلىهنايشيريوحناأنذلكوماء".دماخرج1

يصبحالمعموذية،ماءخلالفمن.الهيكلمذبحيمينعنمنتفخرالذىالحيالماء

؟وقامماتالذيالمسيحقلبمنتفخرتالىالجديدةللحياةصورةالينبوعهذأ

وحياة38-93()7:القدسالروحعطيةذأته،الوقتفيهو،ألينبوعوهذا

ون.ممثابةالايمانبدأنيقوديمس،معالحواروفيالاسرار.تمارسألىالكنيسة

العهدفيالحالكانتوكما1(.34:4-7؟)3:والروحالماءمنجديدة

المؤمنفيأبديةحياةيتفخرالذيالماءخلالمنإليهئرمزفالروح،القديم

7(؟9:المرسئل،)=سلوامماءبفضلمولدهمنذألاعمىشفاءيتماأ.9"1()7:

سقلااافنا!ا

؟6)يوالحي!ةخبزفيالكبيرالخطابخاص،بنوع،الذهنإلىيتبادر

كلام!عبرالسماء،منالنازلالخبزهذأهويسوعأنذلكأ(.رقمالنصراجع

51(.)6:"العالميحيا"كيومشربمأكلوهما،ودمهجسدهعبرثم،ومنأولأ،

نأ"كما:التاريخوكلالوحىكلما،حذإلى6،57:فييسوعكلامويوجز

ويكضفبي".سيحيايأكلىالذمم!فكذلكبالآب،أحياوانيارسلى،الحىالآب

التجسدعنيكشفدكما؟الحىأدثةشىء:كلاصلواحد،آنفي،الكلامهذأ

يشركالذيالمسيحعملعنأخيرأويعئر؟والقيامةالصليبساعة،والساعة

ألافخارستيا.خلالمن،الحياةهذهفيالمؤمنين
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-(2)يوثناانجيل80

اناالنفل4بةالقه

،لتلاميذهروحهالامواتبينمنالقائماعطى،الفصحمساءمنذ

-2:22)0لهم"تغفرخطاياهملهمغفرتمامن1الخطايا:مغفرةلاجلولاسيما

الحضورهذاوسيكونالتلاميذ؟جماعةعبرالدائمالربحضوريؤون23(.وهكذأ

الافخارستيا(،عنيوحنايتحدثلم)والاخيرالعشاءوفي.الجديدةالحياةحاملأ

ئمنحالذيالخطاياغفرانإلىأشارةالأرجا!غسلحركةشكولأوستكون

1:)13دومأويتحددبالعماذ 0 - A).

راآ

المعمةافييوثنابيثعأفيالنموص

انن!إلىالاشارةوتجدر.المعمذانيوحنافريد،بشمكل،الانجيلىيوحنايقدم

التاريخيةالشهادةوأحد،أنفييوحنا،انجيلفيهايعكسالىالنقاطأحدىبازاء

توسمعآ.الاكثرالمسيحانيواللاهوتدقةالاكتر

المطلعفيمرتينيوحنائذكر:

أيامثلاثةمدىعلىتلاميذهاماميوحنايشهد5:اا-9:ا

3: 22-4 ::rموأزاةلىيوحناورسالةيسوعرسالة

:536 -rr:يوحناشهادةتفوقألىالشهاده

يوحنالشهادةذكرآخر:

المعمذانيوحنابينالعلاقاتنفهمأدمنيمكنناوحدهيوحناانجيار

وهذا26(؟)3:معك"كانالذيذاك11:يسوعكلتليوحناقيلفلقد.ويسوع
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(2)يوثناانجيل80

يعقذاخذمنوالهوعلىيوحنا.برائيألمحيطينعدادفيأولأ،كان،يسوعانيعني

2(.الآيةأضيفت)وقدا-4:3أنظر22-24(؟:)3أولا

للمطلع:أمتدأد.ممثابةاهأ-9:أنقرأأنوبوسعنا

2(؟أ-أ9:)1المسيحانيةالالقابالمعمذاديوحنايردض8(.:)1الننثحاهد-

22-28(.:)1الربتدخللئعدفقطجاءانمافهو

ورأغه،يأتيالذيأدئة"مختاراللة،"حملإلىاسرائيلكلأماميشير.شهادظ-

26-34(.:)1"قبلهكان"ولكنه

يسوعبتلميذيبدءأ7(.:1)"الناسجميعشهادتهعنيؤمنالكى1قعليته:-

بطرساسمعانمومن93(،35-:1)اندراوسأحدهما،الاولين

النهائيبالوعدوأنتهاغ5(؟430-:)1ونثنائيلوفيلبس4-42(،0:)1

1(:.)51

رأحمننبا

الأبإلىالكبيرالعبو!وي!عاكة

17()يوحنا

رأفعأ11الآبإلىوحدهيتوجه،الآنمنذوهو،.لتلاميذهودأعهيسوعأنهى

بالرسالة-مطلقةثقةطبعتها-وقدالبنويةصلاتهوتذكرالسماء".إلىعينيه

"أبب":كلمةترددتؤتكم.تلاميذهوامامأمامهينفتجالذىوبالمستقبل،المنجزة

مهمةاخرتنكلماتإلىننتبهانالأبسعناولا11501،1،21،24.25،

ويمكنكم...اغاحمثوأحدأ،كانقذس،حفظ،إرسل،،وهبمخد،غالبأ:تتردد

مواهبإلىتؤديالئالمواهبجانبالى،التبادلحركاتكلايضآتكتشفواان

248
http://kotob.has.it



(2)يوثفاانجيل80

11للناساسمكاظهرت11.والمؤمنينوالابنالابوبين،والابنالاببين:اخرى

منطلبةاولتقابلانالصلاتانهأتان15c()آالشرير"مناحفطهم611(،)آ

وآخرها.الربيةالصلاة

مجداجلمن،الابنتمحيدعبرالكبيرالوحىمخططيتمففيتئم:ا.ا-

ناغير.رسالتهأكملوانه،الآبمنشىءكلتلقىأنهيسوعويدرأت.ألاب

حينالآب،إلىيسوععبورخلاكمنإلابالتالييتملنالمخلصاللةتجلى

تكمنهذاوفي؟الحقيقىأدئةس!عرفحينذأك.قبلهمنئرستلانهالكلسيعترف

للبشر.ألابديةالحياة

هذأفيأحفياهمألاب،أيها11التلاميذ:أجلمنألاولالطلب:أا-6ا

.ممواصلةمكففونأنهمإلاالمنطور،يسوعحضورمنمحروميناصبحوالقد".لمالعا

يملرسحيثالحقدمكانهو!عأ:لمالعافيكابنلفرحهوالشهادة،الحىحضوره

عمله.الشرير

الكلماتهذهكانتقذسهم".،الابايها11:الثافيالطلب:179-1

"منعبأرةفهمتحين،النصهذاعلى"الكهنوتيةالصلاةااعبارةإطلاقوراء

اللةباننفهمانهوألاففبلولكن.ذبيحةذأثيأقدم.ممعئ:"نفسىاكرساجلهم

نارسالمهم،علىمنهمامانةالنلاميذ،علىوان؟يسوعفيحأضرأ،اصبحالقدوس

.القدوسدئةحضورأالآنيصبحوا

هقطعينع!بروهكسذا،فينا".واحدأ،"ليكونوا:الثالثالطلب0:2-23

بازاءفنحن،الشركةفيشىءكلالطلبهذائلخص22-23(،و22-ا)0

اساسيةالوحدةوهذه.والابنالآببينتوخدانهاطالما،بشريةاخؤةمنأكثر

11.الآبايهاأرسلتئ،انتانكويعرفلماالعايومن"لكى:للرسالة

شيكته،الدوأموعلى،تلاميذهيقتسمان:الاخيرةيسوعرغبة:42-26

القيامعلىتحملهالىهىالشركةوهذه؟يحييهينفكلاالذيالآبمعالحبفي

الآب.نحوالكبيربعبوره
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http://kotob.has.it



النعومحاالاف!

ال!تايبةنحل!النعومأ

(تمقتطفا)اكيهيدد.

يهودية()صلاةعضرةالثمانيةالبركات.

العأمبالمعئأنجيل"011

دوسابنحانينارابىاعجوبة.

تيانمنأبولونيوسأعاجيي.

رابينيةامثال.

)مخنصر(التمهيدييعقوبإنجيل.

71،سليمانمزمور.

يهودية()صلاةقذيش.

ل!لىوسةل!لاالنومأبا!دسأ

متىانجيل

5:لآ
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13ت
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مرقسانجيل
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للرسالةوالبعثةالقيامة

وبحربمهلسوععماذ
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النعوماالاف!

8:7:

12:!!م

5*?:

لوقاانجيل

6:أ"

:أ:8

2:\ير

4:4

:7:ا

:22!

24:قى

يوحناانجيل

\:2

؟3:ا

"*4:ا
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17:م!

01:

52

34

16:8

31

rA

35

42

التجلى؟بالآلاماولإنباء؟قيصريةأعتراف

برطيماوألاعمىزبدى؟ابنا؟بالآلامثأكإنباء

والكاتبوالصدوقيرنيسوع

القبرعندالنساء؟يسوعموت

ةلبشارا

يممرنشيد

يأزكرنضيد

يسوعميلاد

الناصرةفييسوع

نائينشاب

الرحمةامثلة

ولعازرالغئمثل

الاخيرالعشاء

عماوستلميذا

0011البدء.افي1:المطلع

الآياتمفتةتقانا،

ونيقوديمسيسوع

والسامريةيسوع

الحياةخبزفيالخطاب

النورعلىينفتحمولدهمنذالاعمى

الوداعخطاب
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ال!الا

سأل!لا

المعربمقدا

الاربعةالاناجيللقراءة:عامةمقدمة

الانجيل؟هوما

الاناحنالكولن

الجديدللعهدتاريخىجدول

الملفا

الملف2

(الاول)القسممرقسالقديسبحسبالانجيل

.،مرمسانجيل

(1أ-ه:)1وتجربتةيسوععماذ:المطلع:أرقمالنص

2(بر0-ا:)5الجراصيينممسوس:2رقمالنص

r(-ar.)6:المياهعلىوالسرالخبزاتاعجوبة3:رقمالنص

26-3122-37؟)7:والاعمىالاخرسالاصم/:4رقمالنص : A)

ووئنيةهرديةمعجزاتروايات

يسوععحانب

؟الشيطانهومن

مرقسأصالة

مرقسانجيلفييسوعصلاة

الثافي()القسمموقسالقديسبح!بالانجيل

وجماعتههرقس

0)1التحلى؟بالآلاماولإنباء؟قيصريةاعتراف:1رقمالنص 9:'1- v : A)

32-52(:01)برطيماوسالاعمىزبدى؟ابنا:بالآلامئالثإنبأء:2رقمالنص

-34(ا1:8)2والكاتبوالصدوميونيسوع3:رقمالنص

1-3:أ)5القبرعندالنساء،يسرعموت:4رقمالنص r8:أ)

يسرعزمنفياليهوديةالديانة

اللةابنموت

ضىء؟كلمسبقايعلئميسوعكانهل

مرمسالمدلسبحسبالآلام

الديداكيه

Val
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ال!الا

(الاول)القسممقالقديعىبححبالانجيل3:الملف

مئأنجيل

18err-2::)1الطفولةابخبل:ارقمالنص

(1-13)9:مئودعوةالمقعد2:رقمالنص

(2-443:)13الزؤان!ثل3:رقمالنص

(02-ا:)28للرصالةوالبعثةالقيامة:4رقمالنص

07العامبعداليهودفضة

السمواتملكرت

11الكتبتتمانيجباكان1

مئماينفردامثال

(9-13)6:الاباناصلاة

الثافي()القسممتىالقديسبحعبالانجيل:4الملف

وجماعتههئ

(1-11)4:يسوعتجاربأ:رقمالنص

r-1-)الجبلعلىالخطبة2:رقمالنص :)o

3(-ها5:)18للجماعةالموجهالخطاب3:رقمالنص

4ا:2)هالدينونةثل:4رقمالنص! -1)r

الرابينيةألامثال

الئهدينونة

؟يسوعفيالميحاليهوديرلملماذا

مىبهأينفردنصوص

اليهوديةوالصلاةالاباناصلاة

(الاولالقسم1لوقاالقديسبحسبالانجيل:5الملف

الرسلواعمالالانجيللوقا:مؤلنط

(3.-ا4:)4الناصرةفييسرع:1رقمالنص

26-38(:1)البارة:2رقمالنص

(2أr-:)1يسوعميلاد3:رممالنص

(ا-17أ:V)نائينشاب4:رقمالنص

المنحرلةالاناج!ل

لوقابحسبيسوعوجه
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الف!الا

مريم؟الطفولةاخيل

)ا-9(لوقاهاينفردنصوص

د(46-5أ:الرمريمتيد

الثأفي()القسملوقاالقديسبحسبالايخل6:الملف

وجماعتهلرقا

3(أ-ه3)24:عماوسنلميذاا:رقمالنص

-32(أ:1)5الرحمةامثال2:رقمالنص

(1r-91:)16ولعازرال!تمثل3:رقمالنص

-38(22:41)الاضرالعشاء:4رقمالنص

والتاريخالاناجمل

لوقالدىالتاريخلاهوت

القيامة؟عننتحدثكينط

()9-24لوقاهاينفردنصوص

AI`-9V()1:زكريالئد

(ألاول)القسميوحناالقديع!بحسبالانجيل7:الملف

يوحناانجيل

(4ا-ا)!:النورعلىينفتجمولدهمنذالاعمى:ارقمالنص

(11-أ:)2الآياتمفتتحقانا،:2رقمالنص

(12-أ)3؟ونيقوديمسيسوع3:رقمالنص

(-142:)4والسامريةيسوع:4رقمالنص!

اليوحنانيةالجماعة

الآنمنذهىالابديةالحياة

لليهود؟معاديوحناانجيلهل

أليوحنانيةالسخرية

ليسوعصلاتان

الثافي()القسميوحناالقديسبحسبالانجيل8:الملف

وجماعتهيوحنا

26-58()6:الحياةخبزفيالخطابأ:رقمالنص

-33(أ:)16الوداعخطاب:2رقمالنص

Val

56

8ء

95

61

63

Ar

Al

98

19

39

89

13

IA

23

28
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لنيالاا

42):)9شىء"كلاتمحيثالجلجلة3:رقمالنص -?)t

ا؟A-1:1)0011البدء.افي4:1رقمالنص

المعمذانيةاليهوديةإلحركة

11مجدهورأينا

الكنيسة؟اسرارعنيوحنايتكلمهل

المعمذانيرحنادأنالنصوص

(17)يوالآبإلىالكبرالعبررطعة

المدروسةاليلهبابموصفهرس

الفهرس

255

233

238

v f r

0ro

252
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اةه4

فلى

الك!د

الثديد

لثانبا1لجأ،ا

سل،الىاعمال

سايل،لىا

هالىا
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كتابيةابعاث!لسة

العراق-الموعل/الكتابيةالدراساتمركزعنتصدر

من!ا:ملالى

9991/فيادا!أابيوالابالالبف:االب!ب!للكلاملإ!ةا،ة!!

2002ادبظ/ظماببوساالابايللببابوامالىامبما*-مالىالابا:لالقالناملةامةال!*بسو؟!

البلا،قبلا:الع/ال!يوف!الك!!ا،ة!

لعظساااللداباف!ندحاحببنابخلةالىداليفا:

3002ادبص/ماطظساببولاباايطدلبا

بسو؟ال!البلا،!ا:2داال!بواللطف!!ا،ة!

ال!(اللداباف!ايدطبيابكلةالىلالبفا:

002،ادفياصاظببو!لالابااللرابا

بطةالالىلانابب!ا:أ!االلإب!الكطف!ةا!!!

ل!(االلداباف!ندالهيلاابثةلىالاليفا:

4002ادفياماظبلاطلالاباا!ايلد

اللؤيا،للسائ!ا،للس!الىلمحعاا:2ل!االلإي!الكطف!ا،ةقل!

لم!ملااباالكداف!ندحاحينابخلةلىا:لبصدا

002،ادبط/ط!هاببوطالابااللدببا

(المقدسال!بالىق!ملامدخلاالاربعةباجزانهاالقرا،تان)وتؤلف

سبظمل:

موص!لصطابطلابلانلعطلاببالللس!لا!ط!لىظالنل!الكنيملة

بوناالبيدالاباادثدابا(ب!لىالدالمحا)9لىلالمحعاا!لى

طأصا!لاببولاباابل!دلو!قياو!لىلىا4!اولى

ليطب!

موسىأيفسجرجصكبمميلورسالمطران+

14002ت25فىالموصل

Lis o>tA

ا!الثلالعوطالوماوماثنيمة:بببلبامكلبةمفالطل!
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ك!ا!هذ

الجديدالكحعدفب

مدخشن

الفانلإ:الجز!

الرؤياالرسائلى،الرسلى،المحمالى

تأليق

تك!يب

برييرجات

كريزوتفيليب

برودو!فرناند

ثابو-نوئيلىمار!

لمحأمأيبوسألابأا

الكتابيةالدراساتمركزمنشورات

العراق+ا!ص

4552
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بالغرنسية:الحتاباذكلنو

Lire le Nouve* u Testament

-Uneinitiation-

Actes des apotres, epitres, apocalypse:5!3،28ءأ me

Servicebiblique-اثياةا4انبلل11ال!الل!مةلندا - Evangile et V ie

91119991Paris(للم!)با!
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06

فىدولجديد،1لعهد11فى9لمطففيببغلقديم1لعهد1يطلجولة1بعدو..

هحئيل11مربق!!فىبخبرةبدأحد،1وثلة1فعهد!عهدين.ط!.1ءظ1ذلكيعقد9

لعهد11هذتجددوقدإيد؟؟1!دهعهمرإلر؟حر!هملذي1إطلفمهل1يهوه

1لمع!بقعرى1يسوعفي1j!1لذين1يرلا!11لمسيحي!ةخبميطكطفىوبلغ

،لعهدهتف،وو\طنةلعهد،1له1د11كودر1ولاصجم!ص،11ثةكلمة

*...كة.+ل!نه\!1يسوعووه"1!؟

فيوفحفبت1ماتلد!11كزهرديكودلني،1لجزء11هذفمح

1لرؤ؟،بسلأ1نتلاءو؟لاظجطبدء1لجديد،1لعهد1عاا1لىمدخالا1ءلقر1هظوفى

هننجنلجز1ومحلعاهة.1لر!نل1وبولع!ر!د1نلس!لر1عطفى1بسلأهرو)1

1لمقدمن،ل!ب9طأ9فىهدخلامظملارفحقدفى*يكولقديم1لعهد9في1ءةفز

لض!لمحأ1لدىليقيى1!سخثذفىيكويخ!طسفر\،،لأ)3لجديد1رلقديم1بعهديه

ر-تروبفعةعلىيسظمتدت1قد-وسفر\،)6،لقديم1لعهد1سظ!1؟فى

كإلت1متدت-وثدسفر\،2الالجديد1لعهد1فى1ولجديد،1لعهد11فىتقود

وهضهينهلاهوتفيجيد\،ئمهملنلاوفى-1لقرد1هندني1لنصف1على

لقديم.1لعهد1فو،لافي1ته،1وهفرد

لجيب،1لظ!ئ!ل!1

-أقدلا!بعة1نه1؟جز\لمدخ!،1هذقمة1فى1\ياكعود1د1ليويطيب

فلقدحفؤ!،.1)!يدكنكلغرص11طذخصيصامممتعبةلتصمظكملت1

قشةظروفقلبفي!هدعوم،وبثدتحد،!1طمدكفويطتظهرفى11مر!ت

مخي!1نا1ومركطثيفحكتمعيدإولكمهنكثر1علىرعلي!،لحعتلا

طد!19مذ1فىةي!ليهب1"آظخطمةلأ11لىلاعتظد1بهمذهب1ءثز

فوربدأتت،1سنوثلاثمنكز11فىلزدىقععةلكتب1الذهفى9لا1

في"ب!يى،وبةأبجطبيبي!ة1لحدهآ1كزمرفيلاربعة\1ءلاجز9كثفى1

4991-9991،،1؟لاعو1ب!؟لفرن!يةنشرتقدىنت)و2،،1صي!

ث!ق؟م!ب1ء،لقر1خدمةفيطروحالقمعص!ة1فكلوختصصير1بقلم

لمحر"!.معيدكماعليعمل،دزقآصيدعلىللد!1سةتعلحمحكمةوخطة

لعريتي11فىنقلهافكرةليإشسمتطوسرطد

جمتزجم!15،2-1+1،5هـيلد!11لطم1بد،معلفكرة1وتجسدت

!ثهر\وذلك،لجلاء1فبرفى1بعنولا،فى1لجزء1هظيتألفل!1لثطنية11لملظت
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بسر

محررفى1!نت1وهكاجملد.يىثمهنوجعتمنة،هدىوعلىئهـر،بعد

لط؟1هدىعلى،يسوع1فىلجلا1منن1بعنودني1لجزء1منلعطية11لملظت

تنقيحاتجري1ن1سوىلييتبق!لم1؟،2-52553!1سيلد1

كلافونيقة1!عةوجدسد،خرج1عدهطولجزن!،1علىوتمحيطت

5-\1كروبيطلاوفى1لجزء1ظهرجركان1وهكذ.ن.1؟لالو 5 T\هتخذ

1دطمد91فىعمدقدك.د.؟.!نلقييآ،9آعتسلسلةيط!رقم1

دمرة1هنللكي1ئسوعولجديد*)999\،1للعهدجمددة1ءةفز1عظبلي

5،2،!بيحليدلي1لجزء1تلاهطوسرطد\،.،*)51لانجيلي1هرقسبقلم

لسلسلآ1؟!لرقم1لآخر،1هوهتخل\،

لعه!1لي1ءةفرمنلجزئيى1بنق!ع!لة11لموثكرةثممنوتبلو!ت

فىلاو1لجز،1يبثعرطمة1هنتلزو1لمرة1هذهحدة1ووبدثعة،لجديد1

ثظءيط1قيلعر1لنظ؟1وسقوطديخ!ة1طنيج1بحر1زمةهح"لا!بعة1ألاظجي!

"كلمة*خدهةليدؤوب*لعم!مةفرلبلد1هصانبثكانت535،1و!بيح

حيى55،2،كلوزيىيظهرن1لهفد!1وهكذ!جريحلسعببءلر1تحنح

يديك،ب!لأكط1نني1لجز،1\ط1ثدظ1على1!لاسئ1ولاهن11زهآىنت

لعم!1هن1ئ!هربفععآ1عصبويط2؟535وم!يفدبيحفيتعريهتمثقد

ويؤلف،طلقة1ليكم!كروبهيطوظهر552،خريفليللطبحذفحم!،1ايو

1لمقدس.لكتاب11فىمت!هلامدخلالئاثة،11ءلاجز1مح

1لم!فبكبلخن1بعدلعزيز،1ول!ني،هـصولإ!ليك1كلعةليىن11ذو

تظدبن،1ءتنللآ1ن1هنيميرعلىتكوفىن1ثفي،نن!1آلقرهات!عبر1وخه

1لىلقديم9من:لعهدين1بينكيةهكوبدسرةقي؟1علىنك1فعد1ططر

كلىدنبقيجمدذأ:\ثؤ!قب!،قلتهاهنكطو1لقديم11فىلجديد1ومنلجديد،9

يى1بعمدفيتامبن11ءفللآنسمحجنولاسيط1ءتيط،لقر1بهاييطهعني!

للاهنظود1زية1hفىهدعوون1لمسرة،6خرلييهف،ذلك!لسطع1ولرؤيآ1

تجددتقد1ءفدزتكودوت،!1قيدر!1لجتي1كلمته1فىلاعمظء1ر

علىع!وس،تلميذيهحثنمرخمخسق،قدصظؤظ1وكوف!حتقدو!ؤيظ

؟1"لكب1قريف!زلطريق1يىجمدظوهوفي1هتقدقد!دأط:لطريق1

هن،ثك1وثعبهنلكللعميق1ئكريلادلمحح1كتنملاثرمةو

-ومو1ءجز1؟!بعة\لمدخر1مأ1جخر1فيقلي!،1وبكثبمبي!د،1رهـزيب

لي1فثرسآنه1!يهيقالطق!1و-لبيبلي1لبحث1جمم!فيف!عة1هعؤ!همة

لعربية!11لمكتبة

!ا!أييالطأ"بى4003ايلول18فيا!وطل
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عامهمق!مة

الجديدالع!دلقواية

الثاني-ال!زي-

بنموالكنيسةبداياتتشئه(بمه:15)يوألاغصان"انتم،الكرمةانا11

نجموتشئهكما(،"21-1331:)!تكبيرةشجرةتصبححبةنمواو،كرمةجذع

عضرالاثئجاعةأنهأوأحد:فالأصل-16(.اا:t)افالمسيحجسدالجسد:

منبتةأغصانها،تكاترت،الاولالقرننهايةوفي03؟العامقبليسوعجمعهاألى

كسر،قدشكولاالاغصانبعضوكاننمارا.تحملجديدةفروعأانقطاعدون

نمارهاكانتوهكذأتنمو.ظلتالشجرةانالا،ماتتاخرىاغصانجانبإلى

ماقرنأ،عشرينأعقابوفي.مختلفينوطعممظهرذات،عينهالنسخانتجهاالى

فيألاولىالاغصانهىماالبدء؟فيكانماذاولكن.تظهرجديدةلارزالت

؟يسوعكنيسة

البيدالع!دثنائيى

الجديدالعهدلاسفارحياتيةبيئة.ممثابةالكنائسمنمختلفةمجموعاتكانت

منمجموعةلكلوكانالاسفار.هذهتوجفتوإليهافمنها؟والعشرينالسبعة

مجموعاتثمانينمينانوبوسعنا.الرببألمسيحالواحدالايمانعنتعبيرهاالكنائس

القرأء:من

قرأء:وهمالبولسية،الجماعات-أ

(ففل،غلا،روم،قور،2اوتس،1)السبعبولسرسائل.

http://kotob.has.it



عامةمغبغ

طى(طيم،2و1تس،2اف،)قول،بولسرإلىالمنسوبةالستالرسائل.

الرسلاعمالولولمحاانجيل.

قرأء:شححم،اليمرحنانيةالجماعات-2

الثلاثيوحناورسائليوحناانجيل.

ؤياالر.

مريرأنجيلقراءجماعة3-

الاولىبطرسرسالةترأءجاعة4-

مئانجيلمزأءجماعة5-

العبرايخينإلىالرسالةقراءجمأعة6-

يعقوبرسالةقراءجماعة7-

يهوذاورسالةاكنيةبطرسرسالةأءقرجاعة8-

كانسواء:معينلرسهإلىالقراءساجماعاتكعذهتنتسبماغالبأ

معاونيهماحدامبولى-،او!ت(،يوحنا،،يعقوب)بصاىلص!،عشرالاتنياحد

هامة:لاهوتيةأرقفؤيوحنا:كتاباتبولسكتاباتفيونا،حظلوقا(.)مرقس،

منختلفةجموعاتيعكساو،الكتاباتفيراتص!إبالضرور-يقابلماوكحذأ

تنرعبرالمسي!"،اجسد1وحدةخفت،ولالاانضرتكحابة!منذوكع!!ذأ،احسنائسر.أ

شرقفيانتضرتأتج!:ا،الرسا.كلختلفالمرتبطةالكناشانهاالاعضاء!ا:11فيكبير

المتوسظ.البحر

الأود!الكنائيىتاويخ

اليهود11احمهم:حاءكحناوسيهودأ؟ا/،وأئلالمسيحيسوعتلاميذكان

الت،إلا.والجليلأليهوديةفيالاولىالمسيحيةالجماعاتنشأتلقد".المسيحيون

القادمؤن،الهيللينيون"11وهم،باليونانيةناطقونيهودأيضآيعيشكأن،أورشليمفي

(.والتشتتألانتشاروتعى،diaspora)باليونانيةالشتات11:أخرىبلادمن
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عامةنفدمنب

الجماعاتبيزمأفي(الثلاثينات)ومنذالمسيحبيسوعالايمانسينتشروبواسطتهم

أغ...ومأ)ألاسكندرية،،أنيكاكيةدمشق،:الشتاتمدنفياليهودية

ت3خافيبالانجيلللتبشواضلاميذابعثةأقيالارساليات"،11بدأتبعد،وفيما

الىثموتيوحنا(،)كنيسةالسامرةإلىاولأذهبوافقدأليهودية.الجماعات

إلينآنجروذهبفيما(،بولس)كنابنواليونانوتركياسوريافيوثن!يةمناطق

يهود،تا،ميذحولاادتكصنتالجديدةالجماعاتوهذه.النهرينبيزمابلاد

اخائفبك1دعو.ا)وقدألمجامععلىيترددوناخذواالذينالوثنييناجتذبتماسرعان

صلة.3ايةلهمتكنلموتنيينإلىالرسالةستبلغبالاخص!،المهتدينهؤلاءوعبراللة"(.

11.المسيحييزالوثنيين/11نسميهمالذينوهمأليهودي،بالدين

وإعادة7(.)عامافيكلىخرأباعقابوفي،ولالاالاقرننهايةوحوالي

ي!وعطا،ميذخرميمنيا،فيفريسيينربابنةحولاليهوديةالديانةتنظيم

بيئة3،،.عملف،تأ.اجديداالعهدربقراءد)راجه!المجام!دخولمن)"الناصريين"(

شخضضت،م!طكمافياخسيحيةاعيهوديةلماأحسنائرارأوحتوفيماالجديد(.العهد

!صانستابتماثشسيماولأ:تتوشكل،تمتدشييزاك!بيزمافيالرسالةانفكتما

.خببئ.اخذوأ0إليهوذاا-االاا2(10--الخأرطة/اش)انف!ألسربهالقديسإلىتنتسب

موسى.بمث!يعةاح!امإ!اممالتزوعدمأمختونيناغيرمنوتنيينقبولهمالمسيحيين

-.والوثئيينالي!ودمنالأولىالكئائيى

اليهوبنيالمحيظفيا-

شبهدنبد-المسيحيالإبمانمهل!-وهوأليهوديالدينكان07،العامقبل

أليه!ديةفياليهوديبيز.الدينالتمييزأمكنهاومنانفجارأ.بللاتنوعأ،

الهيللين!ة(.ليهودية73ء.)اال!ث!تا)تفياليهوديالدين:يبن(الفلسطينية)أليهوديةوالجليل
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عامغمغ!مغ

حالةفيبللا،لمالمعاواضحةاليهوديةوالاحزابالتياراتكانت،فلسطينلي.

.صراع

الهيكل(كهنةعظماء)حولالصلىوقيون

(قمرانفيمنشقينكهنة)حولالاسينيون-

للتورا(وامناءمنفتحون)علمانيونالفريسيون-

الرومالما(للاحتلال)معارضونالغيارى-

فالاسكندريةألمحلية.بالحضاراتالاندماجفيتفاوتهناككأنالشظت،لي.

العهدفيقراءة)رأجعأليونانيةإلىالمقدسالكتابترجةفيهتمتكبيرمركزهى

وقد،النهرينبينماشتاتعنالكثيرنعرفولا(،مقدمة:ا5ملف2،/جالقدم

ألامبراطوريةشتاتافضلبشكلنعرفأنناإلاثيةبمالفرالامبراطوريةحشمنكانوأ

ج!ئدولقدالمترسيأ.البحرموانئسيماولاالكبرىالمدنسكوأالذينالرومانية

والمواليةالوئنيينعلىالمنفتحةالهيللينيةأليهوديةهذهطرسوسمنشاولجيدأ

لروما.

الوثؤ،المحيظفي2-

احتكاكهاعبرتوسعا،المسيحيةالجماعاتسهدت،الاربعيناتمنذ

اليهودممط.الدينعنجدأالبعيدةوالحضاراتبألديانات

فيمنتشرةانهااوغسطس؟الامبراطوربحمايةحظيتقدالمحليةالدياناتكانت.

يسمىما)وهذأخلطآنقللمإنبينها،مافيمتبادلتأثيروكان،المدن

رومافيوالالاهاتالآلهةبينتماثلكانوحكذاا(.tsyncretisme"ابالتوفيقية

الغربالهةبينأيضآولكنأغ...وأفروديتفينوسوزوس،جوبيتر:واليونان

فيوعمونزوسسوريا؟فيوبعلزوسافسس؟فيوارطميس)سيبيلوالشرق

لانهامطردأ،نجاحأعرفتقدالاسرأر"ذاتالديانات11وكانتاغ...(.مصر

ديونيسوس)عبادةوسريةطقسيةتنشئةتلقواالذينلاولئكبخلاصتجذكانت

كانالمؤئهوالامبراطورروماعبادةأنعنفضلأوميثرأ(.واوزيريسوايزيزوديميتير
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عامةمغ!منت

العهدبيئةا15الملف)انظرالمحتفةالشعوبتوحيدكدف،المدنفيبهايحتفل

الاوك(.الهرطقاتالجديد:

الناسفكان.البشريةالحأجاتإلىتجيبالثمعبيةالديأناتوكانت

قرأءةرأجعبرغام!:أوايبيدورفي)كماالشفاءعلىليحصلوأالهياكليقصدون

في)كماأبولوننبؤاتلسماعأوالجديد(العهدبيئة،اجالجديداالعهدفي

كانكماالشفاءات؟وصانعىالسحرةعلىتهافتوكانديديمعى(.اوديلفيس

المصريينلدىالغ!لكعلمأما.الطبيعةوخوارقبالمعجزاتبسهولةيعترف

سماويةقوىبانألاعتقأداليسيرمنوكان.وازدهربرزقدفكان،والكلدانيين

يرفعواانللناسيطيبكان،المهيمنةالقدريةهذهوازاء؟انسانكلمصيرتحذد

حظأ.لينالوا(Tykhe)الثراء"11الىأوالقدر"11إلىالصلاة

الحضاراتانذلك؟والدياناتالحضاراتبينالتمييزالصعبمنكانكما.

.متجولونواعظون،واسعبشكللها،يرؤجشعبيةفلسفاتعلىبالاخصتقوم

السعادةعن)البحثالايقوريةهماأليونانفيؤلدااللذأنشهرهألاكثرفالتيارأن

مكانهيجد،بعقله،)ألانسانوالرواقيةالصدأقة(وعبرالرغبأت،علىبالسيطرة

اهوائه(.علىالسيطرةعبرمتوأزنةعلاقأتعي!عنويبحث،الكونفياللائق

gnoseأليونانيةالكلمة)منالغنوصيةكانت،المعتقداتهذهجانبوإلى

سحرتقد.،.مقالثالثالقرنفي،اليونانفيظهرتالئالمعرفة"(11وتعى

اوحيتقدالنفسيمخلاصالىفالمعرفة.الباطنيةالحياةإلىوالتائقينالممقفيز

وذلكوالخالد،المحخىءالالهى،العالم،وطنهيجدأنمنالمرءتمكنأفا:لهيرميس

ألانظمةمنجموعةهىفالغنوحسية.الشرعليهيهيى!الذيالماديلمالعامنبالهرب

والشرالخيرظاهرفىتفسيرإلىوتسعى(،6sot6rique)خفيةغالبأهىوالاساطير،

قدالشتاتفيأليهودمنكثيروكان.والمسكونةالتاريخوتفسيرالافسان،في

الكناشبعضستتأترألاولى،ألاجيالوخلال.الغنوصيةالمعتقدأتهذهإلىانجذبوا

غنوصية.هرطقات
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مةعامةمض

ال!ديدالع!دتكوين

العهدفياقرأءةامنألاولالجزءفيتناولناها):قدالاناجيلليست

قدما:أكثرهاهوهرقسامخيلانويبدوالجديد.العهدنصوصأقدممنالجديد"(

،الفترةهذهفي،بولسارالمعروفومن65.7-.الاعوامإلىكتابمهتاريخيرجع

الملفأنطرشخححيابمإليهترجعالئالسبعالرسائا)اقلهرسائلهدؤنقدكان

بيناستشهدانهئحتما!كما64،و5.الاعوامبيزكتبتانهاويرح!13(؟

اقدمهىتسالونيقياهلإلىالاولىالرسالةانيبدووهكذا.f7-v1الاعوام

عليها،المتفقتالتوأريحددادناهالتاريحىوالجدول:صلتنا.الشالمسيحيهةالكتابات

عامحواليفي)+الأعمال(ولوقامتىالجديد:العهداتكتاباالأبرزعام،بشكل

بولس،رسائلإلىاضسبةبااما090عأمحدودفي(النهائى)التحريرويوحنا8،.

،12.اواالملفإلىفنحيلكم

الشفهيةالقائمعيسهكرازةسانصلاقأاتكونتقدألاناجياكانتوإذا

العهدنصوصباقيةانالأ(،العامةالمقدمةالجديد"االعهدفياقراءةكلتاج)راجع

معيتواصاطانمافهه!رسانله،ل!بوييهبفحين.فرااتكعىألاخرى،الجديد

يعداوالشفهى،نجتعم!يمهيذكرإنهعنها:بعيدأاصبحانبعدتلك،اوالجماعةهذه

وإنحئاضمخصية،ااسا،ته"ص11انمطلاقآإليهيخ!ايكشلمو.المقبلةزيارته

عدادفيبالتاليستدخلاكخاأوالا،حقة،الاجيالإلىستنتقل،كنائسهتدأولتها

!الاقدمأطعهدكملحقالمقدسةألاسفار

ال!سلإللاالمن!هبةماالفط

وأساسيةستسةمؤمؤأخاتئعتبر،وفاتهماعقابث،س!اساكتاباتكانت

عبر،تعليمهمواكملوا:خلافاءهممعاونيهمانكيثفيشحرماوحعذاالكنمائس!.لا.بما-
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يباهةنب!منب

)ويسحمىالأدبماالجحئهذاوكان.إليهمنسبوهااخرىرسائلكابة

pseudepigraphieجانىيدصولمالقدىم،فيمألوفا!منتحلباسمالكتابةانط

ا--احوإلىمخيبكئ،المتوفينأساتذتهاحدتعليمفيالكاتبيتوسعاحد:على

تأعشرةالثا،ثالرسائلبينفصن،ولذلك.لفكرهالامانةمعولكن،جديدة

الستالرسائا!امابالتأكيد؟فههىفقطرسائلسبعهنأك،بولساسمتحمل

أنهاالقدمر:اشوحقبا-س-ملهمةكتاباتشكولافهئ(،ثانيةبدرجة)البولسية

وفاتهتلتالىاكثراوالعشرالسنواتبعلىتظؤركما،الحقيقىبولستقليلىتنثل

.(13الملف)انظر

الثالط،

اشاعة

النأفه

ذثا؟-ص

القرنمنبدءآالجيصلة،الرسائلأ،عمال1الاناجيلالنيارءنشأتهذامن

)علىاضسولياطتقليدامينأمجمل!فيظلفبعضهاجدآ.مختلفةبأهدأفولكن

إلىكثير،ا!بضليلىالآخر،ابعضهاسعىبينما(،يعقوبأنجي!تجلما:المثال

يوجنارسالتافيختهاانسبنصكما،الرسلصنتأتيوكأنهاهرطوقيةتعاليم

منالاولالجزءاحع)صتوما(واخيلبطرساخياط:المثالسبيل)علىالثالةش

وقد(.المنحولةالاناجي!الجديداالعهدبيئة3،ملفالجديد"،العهدفي

،نليومنايريناوسرهوذابلتها.شصعنالجماعاتفيالكتبحذهستخدام

ألاخطاءليشجباك!رطقات"اضد1الشحهيرمؤلفهيح!ب-ص091،:عام11

اح!حتت.اإ!سوأاالتقليدويلقن،المنحولةالكمبهذهستكثيرفي

وذاكخالأصنا،ذ!وإححيتلكش،الحقيقةكرازة،العزيزصديقيهي،اتلك1

إلىلماممنيسةتتبغه5!إنج-ص.ضلهالسيح،!زتيالانجياءأعنهالذ!الحياةاصريقلحو

أراددبوأسطةامم!-!()1إ،صتمامابكلعليهالحفاظوينبغيكلها.الارضفيأبنائها،

التافكير"فيسليماسلوبوعبرصالحةباعمالاللةمركماةعنالبحثعبر،صالحة

.(89،البرهان،يناوس)اير

a%
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يبامةمغرمتن

البدلدالك!دبأثداقين!تاللا4بد

الررهايةالامبراطورية

ب.م:14ألىق.م27من

امبراطورااوغسطس

اليهوديةعلىولاة6:

امبراطوراطيبارن-41:37

البنطىبيلاطس26-36:

اليهوديةعلىوأليأ

امبراطورالاقاليفو:37-14

امبراطوراقلوديوس:144-5

رومامناليهودطرد:46

والمسيحيوناليهود

:.مق4-37من

اليهودمللثالكبيرهيرردس

الهيكلبناءأعادة:.م.ق02

يسوعميلاد:.م.ق6-7؟

ممليهه:واقتسامهيرودسوقاة:.م.ق4

(والسامرة)اليهوديةأرخلاوس.

وبرية()الجليلانتيباسهيرودس.

وطراخونيطس()ايطوريةفيلبس.

طرسوس------فيمولد.شاولد-..--ا؟-بينما-

المعمذانيوحناكرازة27؟

يسوعرسالةوبدء

يسوعموت03:نيسان7

أورسليمفياسطظنساستشهاد35:حوألي

الهرب،دمشقفيشاولدعوة

وبولس:لبرنأباالاولىالرحلة45-38؟:

وبصيذيةقبرص

يعقوبرأسيقطعألاولاغريبا43-44:

يوحنا(أخوالكبير،يعقوب)وهو

فيأقامة؟الثانيةبولسوحلة:46-اه

تس()1قورنتس
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مةعامةمض

أمبراطورانيرون54-68:

رومأحرن64:

اضطهادات

أمبراطورافسبسيانس96-97:

امبراطورأطيطس97:81-

امبراطورانسانع!:18-69

اضطهادات

امبراطورأنروا:698-9

امبراطورأترايانس:8917-1

اورشليممجمع:52

افسسالىالثاأنةبولسرحلة52-54:

روم(غلا،فل؟،قور،2و1)

اورشليمفيبولستوقيف55:

قيصريةسجنفي55-57:

الغردتىروما،الىالرحلة57-58:

رومافيالحراسةتحتاقامة58:6-.

.الربأخئيعقوبرجم62:

رومافيبطرسأستشهاد64؟

رومأفيبؤسأستشهاد67-64؟:

مرقسانجيل7؟650-

روماضداليهودثورة667-.

اليهوديةفيوثمالجليلفيفسبسيانس67:

الهيكليحرقطيطس07:

يمنيأأجتماع8؟0حوألي

مقانجيل

الرسلاعماللوقا؟انجيل

يوجنارل!ائليوحنا؟انجيل9؟0حوالي

الرؤياسفر9؟5حوالي

ايههيلىللىا؟011-09لياحو

الانطاكىاغناطيوسرسائل:011
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حامةمغدمتن

فدقةفلىللكملدقنادال!ا!

حافزافسيكون،فريقمعالمدخلهذالاستخدامفرصةلكمكانتأذا

مناللةالىكلاممعأا،صغاءبوسعكموسيكونكأت،ومصدرالشخحسيةلدراستكم

هناكليسولكن.بيبلىمرشددونمنتعمللفرقضغذالمدخا!هذاالانأجيل.خا،ل

الصعبة.النقاطعلىالضوءيسلطلكى،السنةفيمرتيناومرة،دعوتهمنيمنعمأ

1ثلظ،قبد

الملفتتصدرالحبالمقدمةاقرأوا-ا

دفترلكميكونانالضروريومن4(؟او23،النصش)صن\رقمالنصادرسوا2-

الملاحظاتلتسجيل

اجماليةنظرة.ممساعدذالنصافرأواأ(

ا!لعلوماتبفضلعليهالضوءسلطواب(

فيهلكميتاحمجالااتركوادفتركم؟فيالرئيسةالنقاطوسخلواالاسئلةالىأجيبواج(

اجاباتكماستكمال

وترشدكم،إجاباتكمتصلجاوتكضلانشانهامنادقيللقراءةمساراتتابعواد(

صعوباتكم.ايضاوسخلوااكتشافاتكم،سخلوا.اخرىنصوصباتجاه

ماسخلوا.للمناقشةسؤال،الموضوعالجديد،العهدليئة:الملفمنالتاليةالاقساماقرأوا3-

نصوصمناستفبدوا،الوقتمنمتش!لكمكأنواذا.دهشتكميتيراوصعبالكميبدو

.صلاةبطاقةتحملهالذيالنصصقوااقرأواواخيرا.للقراءة

1لملظ!طث

منواكتشافاتكمالاسئلةعلىإجاباتكمقابلواالمختار،النصعلىملاحظاتكم.ممعونة-ا

فيواحلىكلسخلمااذاجلىوىاكثرمقاسمتكموستكون.للقراءةمساراتخلال

وصعوباته.اكتثمافاتهدفتره

اكتشافه،علىالنصحملكمما،ممقا!مةابلىأوا.للصلاةالمعلىالنصمعتصفواانبوسعكم2-

(.شخصيةتحابيراوالعباراتلبعضحرتكرار،ترتيلة)قراءة،سويةتصفوهانقبل
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عامةمغرمنب

لقفنح!صك!د!للاللكطلقنادال!ا!

!نكانسواءالجديد،العهدالىالمدخلحذالوحدكمأستخدمتماذأ

نأفيهلكميتاحبدليلمدعومةمسيرت!صمنفستكو،الضرورةخكمأماختيار

عناحيانا،تتحدتواانالمفيدمنشكولاسيكونول!ن.تناسبكمبوتيرةتتقدموأ

ذلكبيبلية.تقافةتلقوأانلهمسبقالذينالمؤمنيناحدمعوأسئلتكم،اكتشافاتكم

أخرين،طريقتبآخر،اوبشككدوما،الينايبلغ،الواقعفي،اللهكلامان

المقدسة.الأسفارسويةنقرأحينولاسيما

الملفتتح!مدرالقيالمقدمةاقرأوأ-ا

الملاحظاتلتسجيلدفترلكميكونانالخ!مروريوص!؟ارقمالنصادرسوا2-

اجمأليةنظرة.ممساعدةالنصأقرأواأ(

المعلوما!بفضلعليهالضوءسلطوأب(

علىمجالا،اتركوأدفتركم؟فيالرئيسةالنقاطاوسخلهالاسعلةالىاجيبواج(

علئالاجابةمنشكولاالتتمةشستمكنكمصعبا:لكميبدولما،الاخص

.الصعوبات

إجاباتكم،تصلحاوتكضلىا-شانهامنا!فللقراءةمسماواتتابعوأد(

وحمعوباتكصم.اكتشافاتكماسحلوا.اخرىنحموصرباتجاهوترشدكم

للمناقضة.سؤال،الموضوعالجديد،العهدبيئة:المنفمنالتاليةالاقساماقرأوأ3-

وصئواأواواقر.للقراءةنعكموصرمناستفيدواا!قت،اصمتسعلكمكانواذا

.صلاةبطاقةتحملهالذيالنص

.ارقمالنصرغرارعلى2،34،رقمالنصوبراحدادرسوأ4-
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ابالك!بية7معا

بيرورت(-المشرق)دار+المقدسال!بفي+دراساتسلسلةلي!

بولىالقديىرسانلالىمدخل-ا7تاملمر"

الالاحناتكو-18يرحناالقديسرؤيا6-

الايخلالىالاناحيلصت2-1الر!اعمال8-

بطرسرسالتا23-العبرانيينالىسالةالرلطهدراصة-11

(لبنان-ال!بية)الرابطةلم!الفظبولسالحورياللة"/،كلامسلسلةفي!

1663-كررثرساملالىالاولىبرلسالقديسرسالة-ا

1664-نئرسكورام!!الىالئايةبرلمىالقديىرصالة2-

6691-عا،طةاهلالىبولساغدي!ارسالة3-

لظن(-ال!بية)الرابطةلميالفظبولسالخوري+اكتابية*محطتسلسلةفي-!

فبلمرنوالىكولىاهلىالىبولسالقديررسالتا-ا16655-:مافيينالرإلىالرسالة:ادلنمفدرةالايخل-ا

I-1666-افسراطالىبرل!القديسرصالة - 166 I

0002-حهايررسان!!-r.6691-فيبىاهلالىبرلسالقديسرسالة-4

-تيموثاوستلحذهالىا،ولىبرلىالفديىرسالة2-1ليهى-تالواما!ااالاولىبول!القديررصالة5-

79911002

تيوثاهـس-تلميدهالىائاليةلولىالقديسرسالة22--تسالونيكياحملالىالئايخةبولىالقديسرطلة7-

2 0 0 1 %9Av

1002-تيطرتلمسذهاللولصالقديىرصالة-791623-الجامعةالكنيةالىويهوذايعقربرطيا9-

لظن(-الكتاية)الرابطةلمطالفظبولسالحوريبيبلية*ا+دراساتسلسلةلي!

7916-والهومالامىاييرالرؤياسفر-دا3:سلالراعصال6-

1002-العراليينالىسالةالر22-4691-اتجات،تأملات،دراصات،مقدمات

1002-ورصائلهبرلص23-961د-العصوركلىعنمرةالرسا!،اعمال-ا.

4002-رومةاهلىالىبرلسالقد-طا،رسا27-6916-يوحناالقديىرؤيا-اا

مدربة:اومؤلفةكتب!

1683تبرش،المتسهقدار،اهن،بهييهشراصطسهاذالمفدسر:الكتابقراعةالىدلل-

1686بيرشت،المنرق،ار،الكتابىاللاهرتمعحم-

ا999:تلي،المثرقدارحلاق،سامىا،ب1:وعذاتهنقاليدهيوخ،مجتمع-

6691لغدادللننر،ليبلياعماص،بيوسالابالجديد:للعهدمجددةقراع!-

2002بتندادلا،ابرابراا،هط1يبتعر،يوفينالددو:لوقا-الاعمال-

الموصد:فيالكالطالدراصا!مركزإصدارا!ساا!لفدسالكتابهلظت

(2002)تموزلرتاممهئففيقراهن02.9(00)ايلر!القيامةصتالحديث10

(3002)نشانيولىالصهديس2210(1000)كالافخارصا20

(3002ا)تالبداياتكنيسة.241(2،0)يسانالرصلاعمال80
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ا!ل!9

ادللطا!كهالى

()أ-12لا4ا!االق!يه

لحئوىا-

لاعمال1سفرعلىجمالية1نظرة:!!.

نموكل.

،،1-\2:)رسللعنصرة101

لاوفى1\لجماعآ20

N-)دسل t 2 :'i16-3212-35؟؟:،؟ :،o

1-لأ،6:سل)رلسبعة1إظهة3.

،\1-"11:)رسلثزنيي!ول!لدىبطرس،.

ديدي!1دشتات1فيلايخط1:الحبديدالع!دبيئة.

لإكلافى1فىظلؤإفىة11لمفادهن:الموضومم.

ثكنيسة1إشكارينبغيهلءادللظ!:.

2،لأ؟12سل)!دسبووبطرسآلا!:للغاءة.

ينلاد1للمسيحييرت1صؤئلاث!ة:.

?0
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(1)ل!سلااع!ال90

!

الاعمالىيعفرعلىإجماليةنظرة

منذ،وعلميسوععملماجميعفيتاوفيلس،يا،الاولكتاب*أتفت

منبدافع،وصاياهالقىبعدماالسماء،إلىفيهزفعالذياليومإلى،رسالتهبدء

-2(.1:1)رسل+اختارهمالذينالرسلإلى،القدسالروح

111الجديدالعهدفياقراءة)راجعلوقاأنجيل،الاولكتابهإلىالمؤلفيعيدنا

موته،بعدماتتواصلله،اضسبةبا،يسوعقصةانذللث()!(.المقدمة5،ملف،اج

:شهددهقصةفي

فيشهودأليوتكونونقوة!الونعليكميترلالقدسالروجالكن1

8(.:ا)رسا!"الارضاقاصيحتىوا!مرة،اليهوديةوكلاورشليم

الرسل:أعماللسفرمخططاترسمالآيةهذه

الاولىوالجماعةعشرالاثنااورشليم،فيا-7:

المقدمة:5-ا:أ

يسوعصعود:11-6:ا

ألاوائلالرسلفريقتكوينإعادة:-2126:ا

بطرس؟الاولىالجماعةولادةاليرن،عنصرة:-47ا:2

ويوحظبطرس!:والاقوالالعلاماتعبرالسارةالبشرى3-5:

الشهيد()=الشاكهـداسطنكانسا؟االهيقلينيون11:الاولألانفتاح-6:7

السامرةعبرانطكيةإلىاوردثليممن:8-21

والحبشى.فيلبسال!مريين؟عنصرةويوحنا:بطرس،السامرةفيفيلبس8:

1()ع.ج/جالمختصرهذايعتمدالجديد+الحهدفئأكراءةمنألاولالجزءإلئمرجعكل)1"في
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(1)طالىالاع!اا90

الوثنيينلدىالرسالةاجلمنشاولدعود9:

الاضطهاد،وبسببالوتيين.ضصرةقرنيليوس؟لدىبطرسا:-ا01

انطاكية.كنيسةتأسست

الكلمة!بوقفشىءلا:وئحاتهبطرستوقيف:12

وبرنابالبولسالاولىالتبشريةالرحلةانطكة،منانطلاقأ:-15

والوتنييناليهودلدىوبرنابابولسالكنيسةأرسلت:-14ا3

الكنيسةرسالةيقودالروح:اورشليممجمع:15

والثالثةاكيةالتبشرتانبولعىرحيا:3612:61-:

وقورنتسواثيناوتسالونيقيفيليفيالتبشير.الانيةالرحلة22::-15:3618

الودأعوطروألر؟افسسفيالتبشير.الثالثةالرحلةأ:18-23:216:

ميليط!.في

:f'1: -A W:بولسآلام

امأمثمومنالسنهدريم،امامومحاكمتهبولستوقيف:2r:ا-21:726

(11:')5القيصرإكالدعوىرفعقيصيرية؟فيالحكام

27-CA':روما.إلىالوصول؟مالطةفيالشتاء؟الغرق؟السفر

العفصرة

(4أ-أ2:الرسل)اعمال

..:ايختاظ!يخد-قوايخلاانمتقأ،اله!انقضنغأأنجكد........؟ايو!افخف!يت:.

موجز:الروايةوهذه.الكنيسةياريغهوضخكل-ياريغبدايةايضأولكنهاسراثي!-،:

!كالمنا؟فيفينايكم!الذيابروح!كلاماتا!كتتكشفانهـاةالر؟حلخبرةمكثف:
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(1)ل!!الاع!اا90

فئطتق2جد،1وق!فىليكئقممجتمير1كالؤلخق!وفى،1يؤ؟11ئىولظ1

3وظقرتثيه،1كألؤفأي1لبيتي1فقلآجؤ؟نتعاعفة،كريحبغتة"دؤفي1لشط؟منص

تجمي!1؟فمتاياولسطفى،كلهـهنفمعلىلؤق!!1نقشمتقدظ!هن!للاآل!يشة!لقم

لر،وخ1طغوه!تماعلىثغيهم،كتربلغالتيتكثموول1،أخذو1لفدل!،لر،وح1منص

لشطء.1تحعت1فةك!من1تالياء3يقو1ؤ!هـثيمصفيئقيغىدو105يتكثموأفىلمأل!"1

!3مطغكلألأخة،لجر1خهتفغ1قذولظل!1تخمهزصت،لعمؤ1ذلملثص1نطتق!6فلظ

9لمئكلفو3لا؟هؤأئشص1:فلوو1وتغجثو1!فدهسو.تتدهبلغةيتكثموديسمغفم

وجملأميئنوميإيقدرثيين*ي!بندهبلغةمظكليسمغهمفكيفص8؟باخميهمجليليثنص

وتجمفييتةوثزيجية01آلييةووئنطئ!يآتجئآووليقودئة1ولعفرنن1يرلجزيرة1ولمكطفى

خلاءذوديقومن11هفلاغئز!ني!ور!،ينصلقيم1ثنجقةيية!حي1لؤومع!رصو

كئفم1كالؤو12بلطقي؟1!ةبغإئعبئخألؤفىئسمغهمباقئ؟وغرتيكريييقو

!نو\آخرينص1قعلى113؟"هذقغنى!:يبغمقتجعفئهميقوذحالؤيندهشير

تجتيذ؟1هنس11متلأؤق!*:ينلطيخردلويقو

بفىرئي:فلمثس!1كتغ!وتهعؤلزكح!كشز،لمآخذ1معئطرئ!"ثؤق!"1

أقوفى:ماإفى11فمغووهذ\،1إعتموتجميظ،\4ورنثعتيمصفي1لمفيموفى1جمها1ئئموليهودئة،1

تجظ،.1هن!لظلي!غة1ل!ثكة1هيطلعتكةخسيبئم،كماىبشكارهؤلا؟لش5

يوئي!:ثي1هاي!!بي!فىهو1هذولكن16

1ثلةيقوفىلأخ!ة،1لإظم1!سيكود

تعث!زكلعلى!وحي1فيعق"من1حلي

وصائكمكمتجنوثيتصعظ

دؤءىلثظئكمىويز

خلاهآ.1خكمدئئيوويحلغ

1يفظإإطينيتجيديوعلى

.ثيتنأوفىلأثا!1تلكصفي!وحيمنأفيمق

لسثط،1فيأنطجتثؤقآأجغرو91

كأ1لأذفيإوللتوشفلأ

ذخافىدءعصموونادء1ودظ
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(1)ال!طااعمال90

1لققز"دخوظلاخ1ثشثقسثتتقيبئ02

ثثلر1يؤأيألتيء1قتجتلء

1لمجيدلغظيغ1يؤ؟1

يخئص.رث1؟سيميدئيمنك!تأقيختكوفى21

فذي1خلصلر11كصذقي،لنأمر1يسوخإفى:\ثكلام1هذ1تحعو11ئي!!سر:1بي62؟

!كلإطت،1ولأكاجب1وتي1هن!1لمغجزينكميدهعن1خزىبطلذيكغ1ثلةآلدة

إذفقتصلئموهلسبدق1وجملمه1ثدة1ئمصامصبقفا؟فذي11كص1لرخلصذ13تغلمور،1ئئم

!ف1لموت،1لي1هومنأنقذهر1ثلة1ققهقد"2ل!ثزين،1بايديخععتيةعلىعلفئموه

فيه:ذيقودص1ودلأقير52هينقا!ييبقىكا3

1تز!كزخ.ئآلأيميىعنثإتهجركلفيأطهيلرث11رىكئعث

ي!لنيطتربئوتتيثترخإفيلكص6

لرثإء1!1يصسيشمقر!تجسذيبل

ت11لأقؤفثوىفيتترفث!ئف!يكلأئكص!

ثففد.1منةشث"قيذفاوتدخلاو

لحبة1شبلصليبثنتقد

جعصلث.ويفطهذةسصرو!صآوسصنئمرئني

ودفن،!دت1وذد1ئاناإفىخةت1عترلكم1قوفىص1قيجورلإخوة،r1\-دها2

لميفيمقيمبدأقسغ1ثلة،طقويلظبظكا13ءلهعلى\يؤ؟.102هذإفىجمندظوقتره

ئ!كأعيت!كقافى:وتكئغص1لمتعيحقتر"ثظهةصمن31كزأىعزلثه،علىعئبمههنثمز:1

وتحنلته،11ئآقهقد1هذثيسوخ32ل!د.1تجسإهمنظفىصولات،1لأقؤ1قوىفي

عوذ1لمؤلالذش!1لر"وخ1لآلب1منصظفىص،بيمينه1ثلة!كغأفلظ23ذثك.علىهـئفودباخم!

هحئف!هوهوت،1لسفو1إفىيصغدها1وذ؟2فدوتسمغود.3لزؤط1وهذ!!فته،به

فى:يقوذللث

لقآقيلث.ولمؤ1ذكص1كد1خغ!!حتئ25يمييعنجيسه1:تجييرث1لرظل!

قد1ئئمعنلبئموه\ثذي1هذيسوغألأ1خمخ1ير!إسريثيقيظ26لتيغئغه

وقسيظ؟1!ة"دتمتجغلة
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(1)ل!سلاعمالاا90

1لرممئ!:وورئيريئطرئ!ص1فظلو،ث!بفمتتفطرلكلا!،1ذلكص1شمعو!2فتظ

باسيمهنكغكلفغتمدهوتؤبو\،:ئطرئيىلمقمفظفىص"2لأخؤة؟*1\يههائعم!،1ظذ

أنئملكملوكذ921ثينخلفدئ!.1لر"وح1كطةص1فظلو،خيماطكم1فىيئفر1لم!يح،يسوخ

يستشهأ1؟،!ول؟إوولرث19هنفغيدئكلطقذئجعلى1يبمائاجمد،وتجميحولأؤلا؟كغ

لظييد؟11\لج!يماهذهن1ئخثصويختقوفى:وفيلثيذهملكلام11هذيختيمنبكئبر

ئفئ!.آلافيئلائةئحو"يؤ؟ذلك!1ظنفتم؟فيعتمآو\،1كلاقه1"وللذين!بت!1

ام!هالب!ثظلة

عشرالاثناعاشهكماالحدثا-4:

اجمعالعالممنيهودمنهتحققكماالحدث:5-13

ببارسخبابالشهود:فسئرهكماالحدث-41:36

األاخيرة"للايامعنهالمعلنالروحفيضانه:2ا-41

الاكرألئةفرستلحقأكانيسولأن22-28:

الروحفيضمعالحاكهىوهكذا،الرهانكانتوقيامته92-35:

اسرائيلباتجاهالمسيحىالايمانعنالأولىالكرأزة:الحلاصة36:

ألاولىالجماعةولادة:الجمععلىالحدثوقع:4أ37-

مكلومات

يأتون!نوأالئوالمظال(الفصح)معالثلاثةاليهودأعياداحد:العنصرةعيد-ا

عيدبالعبريةويسمىالحصاد،عيدالأصلفيو-كاناورشليم.ألىللحجفيها

،يحتفلوناسرأئيلبنوكانالخمسيز":11وباليونانية)شابوعوت(الاسابيع"11

وبذكرىسيناء،جبا!علىالشريعةعبأيةبذكرى،القصحبعداسابيعسبعة

أ-24(.9)خرالعهد
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(1)ال!سلاععال90

لا،آنذاكالمعروفلمبالعاتوحىا(9-ا)آالمذكورةعشرالحمسةالشعوب2-

عنكانالحديثأنصتوبالرغم.المتوسطألابيضالبحرحوضفيسيما

فيلوقاأفلحفلقده(،)آالعيدفيللحجالشاتمنجاءوااتقياء"ايهود1

8(.ا:)راجحالحدثعلىشاملعألمىئعدأضفاء

قور)1غريبة"بلغاتالتكفم11موهبةكانت4(.)1+اخرىبلغاتالتكئم2ا3-

الروحوبقوةايفسئرها"،1قنتفترضوكانت،المعروفةالامورمن1(،12:0

وكان،مختلفةبلغاتيتكلمونلوقا،بحسبهنا،عشرألاثىأنإلاأيضا.

الخاصة.بلغتهكل،يسمعونهممستمعوهم

اسفل!

عمله؟عنتتحدثكيف،الروحمجىءعنتعترصورهناك2-4،الآياتفي!ا-

القدىم؟العهلىمناخرىبروإياتذلكيذكركمهل

يأعلى.وعملهيسوعتقصدا!قيالعبارات22-36،الآياتفيسخلوا،2-

الاناجيل؟توسعاتفهمعلىذلكيساعدكمهلتنتمذد؟شىء

3؟03-اA؟-242)آالمزاميرمنانطلاقآيسوعقيامةعلىبطرسايبرهن"31-

مناحرىبنصوينتفكرونهلولماذا؟؟بذلكمقتنعونأنتمهل35-34(؟

القدبم؟العهد

4و-13أ2)51،ونهأيتهاالروايةبدايةبينقارنوأ4- -(.)yrيتجلىوجهأئ

نشأنها؟فيالكنيسةعنلكمص

عةللقلاتلىامسا

كبيراووعدأ92(،:اأ)عدموسىعنهعئرتمئيآذلككان:الروح!نرا-

62)حزقياكونقلهاللة،اعلنه 37: 24-28، : rيوئيلوالبى1(.-4أ

فع!بطرسسرددوقد،-ها3:)يوءالشعبولكلاكيد،شىءانهيعلن
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(1)الاسلاعمال90

تعيشألىالاخيرةالازمنةجماعةهنايصففلوقا2(.ا-ا7الآياتفي

.الروحخبرة

صورأتستخدم24(و2.-ا9خرمن)انطلاقأسياءبشأناليهوديةالتظليد2-

للشريعةالشاملالئعد!تعترأنها.الاصواتاوالناركألسنةنضنا،منقريبة

المثالسبيلوعلى3.وحداسرائيلتلبناهاوالى،الشعوبلكلأدتةاعطاهاالى

صوتأ،سبعينإلىانقسمئفظ،كماألئة،صوتبانيوحنانرابيايقول1نذكر:

الصوتامةكلسمعتوحين؟تفهمأنألاممكلتتمكنكىلغة،سبعينوإلى

حولالكبير)الميدراش"أسرائيلباستثناءروحها،فاحنمت،الخاصةلغتهافي

9(.:5الخرو!،

ذاته:الوقتفيومتنوعةوأحدةاللة،إلىبالنسبة،البشريةالعنصرة.إلىبابلمن3-

)والحضارأت(اللغاتتنوعهلا-9(.:اا)تكبابلروايةمعئهوذلك

-تفيه،شعوبمشروعبصددفنحنألاتصال؟دونخولعائقامرائعغئ

،سيطرةترأفقه،احتلالامالسماء؟إلىيصعدبرجهوهل:والجنونالطموح

الذممطهومنافالروحكلها؟الارضعلىمختلفةحضاراتذأتشعوبتمارسه

للتحذثالنطقعلىمجملانه،اللغاتتعددمنبالرغم،التفاهممنالبشريمكن

الكنيسة.منانطلاقأذلك،يحققوهو.اللةبعجائب

حقيقةانها؟الصليبمعئاتي،يسوعرفضظاهرةتفسيرإلىبطرشيسعى4-

لقد23(.أ:قور)1بولستعبيرحدعلى"عثرة"انهابل\قبولها،يصعب

بصفة،يسوععلىأليهوديةالسلطاتخكصتانمنذقفطأسابيحسبعةمرت

.ممثابةيسوعقيامةكانتلذاادلة!باسمخكمكأنهاوبدت،كاذبمسيح

المزمورفياارتآ11المدعوالملكالمسيحأدئة،ئرستلحفآهوفيسوع:أدتةجوأب

وسوف33(.)1افه+بيمينزفع11انهطألما،اعتبارهلهرداللةانذلك.اا.

المقدسة.ألاسفارمنانطلاقآ،موتهمعنئعنالمؤمنونيبحثأنقبلأيامتمضى
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(1)ل!!لالاط901

الاولىالجماعة

(أ-0216:بم32-424:35-2،47:الرسل)اعمال

نخيت.الاؤلتيانخقاننهةنجدنتفتدأؤئافنثق"ئ!ثنافدخيأة:ااخدةناراءنخت..........

ملخصاتثلاثةهنانقرأبصا.احتفلت9اعلنتصا9وعاشتهـاالسارةالبشرممأتلقت؟

الجماعة.ونموالكلمةاعلاتلتاريخوجيزةخلاصاتبمثابةهي:

ت.1لعث!1ولحئيز1كشيرو1لمث!كةولرل!1تغييمعلىطوفى1يؤ1ىنو2؟و2

هنلرمم!عل11يديعنيجريكافىث!لثفوعرص1تجميصععثىطولث11ستصوفىو

هـثنى:كل33يجغلوجدة،1!عة!و1آهؤلذينص1تجميغىفى"ولإولت.1وثأتطجيب1

كلجبج1قذئجعلىلثمقص1ويتظشموفىلقم،1وأقؤ1فلاكقم5"يبيعوولتينقم،ئفشعز

،ت1بئيوليطئبز!31ويكعيعروجد،1وبقتعبيومكل1طيكل!فىئلازهوهنفم،

لئئغب1جنآةخظوقيلوفى1ثلة!"ئسبخوفىقتب،وسآلامة؟بيظج1لطط؟3ويتولو

.لح!لاص1فىقيلوثذين!1بك!1ؤلجماغة1إفىيفعغ؟يؤكلتلرئ!1!فىو.كئة

هنهم1خذيقوذلاجدة،1ووئصجدأ1وقلآ1آفنو1ئذين!تجطغةى263و

ئؤد"وولثرسئل321وكافىفشتز!كآتينقم،كل"لثتي؟ىفىبلأقوإله،هنشيظيميك!ئة

"3فتم1يرةويخعقةتجميظوغليل!كظيمة،دؤةتصخبظيسوعلرئث11لمشظدة!بإقة

،لمين،يأتييبيغ!،ىفىبئولت1لحفوفى!1ئج1يميكهقكللأقفضج،يمهيميكقه

جبجه.1قذئجعلىينهمك!سثئغطى.لرثعئل91؟أقدجمند!35فئلقي!1لمبيح،

انطجيب1tويهبلت1هنصكئرهلسئغ!ب1لي1لر!ئل1يديعنيجريىولو12

بيئرمن1خديجزؤولغ12سئليطفى.1ق!وفي13ش!أ؟دوكئفميجتالعون1لأو!نو
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(1)لل!لااعمالاا90

تجطىلثىئتب!"1لفكلهم.ئغطغ!فىلععتدبئ1أقمحيهم،يلتجق!1ق1لظليى

يخر"جوفى1!نوإلفمحى25؟لإ!ن،ثرثث1إفىثتنفغكذدأ1ذتزذ1ف؟و1لر!بلي

ئطرئ!يئهوتويقغسيكي،1لمرئقوي!يرة1علىيختف!عولفم1!ع،1لمشؤإفى؟لمرفنى

1لمجا؟رةباد!"هن!1لمذنلثاليى1تجطكةىئتو69هنفم.!أخدعلىفرولإهجنذ

تجميظ.3فيشفؤ12لثتهشآهن!1لأ!وقعىلذين!بل!1و1لمرفىنحملثاو!تئيم،

ا!هالبآثظلة

يعفمونالرسل-ا

الاخوية:الشركة2-

ومقال!ةوحدة

وا2

أ42

الخبزكسر3-

الصلوا!4-

والهيكل

الرسلوعجائبآيات5-

الشعبرضى6-

الجماعةنمو7-

ب42

أ47

رسل24رسل

34-74

rrأ24

أ23أ44

53-43،ب23

ب64

أ46

43

ب47

ب33

رسله

ب؟12

ب؟21

15-16أ،12

13

14

مكلومات

تعنياناللتانالجديدالعهدفيالعبارتانهما"،الرب"عشاءوالخبز"اكسراأ-

الطعاميفتتح،السبتيرمسيماولا،اليهرديألاسرةربكانالافخارستيا.

جالسكلعلىيرزعهثمومنالخبز،يمنحالذياللةألىتتوجهبركةبتلاوة

33
http://kotob.has.it



(1)ال!ولاعمال90

11أقتسم"كسرافعليتخذ91(،22:الوالاخيرالعشاءروأيةوفي.المائدةالى

435لوأيضأانطر.يسوعحركةمنالمركز : yافي)0:271ورسل

بيت(.فيألاسبوع"،منألاولاليوم

الحيلوةا11معيتعارضلا،الكلعلىأستولىالذى43()2:الحؤف"211-

والحالةهنا.يعملالرببانالشعورهوبالعكع!:بل،الشعبلدى47()2:

واحد.انفيبهموألاشادةمخالطتهمتجئبهناك:513:فيتتكررذاتها

والمشاركةألاقتسامبصددوانماالافخارستيأ،بصددلسنا*:الاخوية*الشركة3-

لدىمألوفةممارسةكأنتوتلك1(.-4ا83:قور2)راجعالاموالفي

قمرأن.أصئينيى

اسفل!

يطلبهكأنماذلكيشبههل.الجماعةحياةبشأنعليهأطلعتمماكلسخلواا-

؟تلاميذهمنيسوع

ومثالية؟خياليةامواقعيةلكمتبدوهلألاولى،الجماعةعناللوحةهذه2-

جماعةحياةفيحاسمة،أعلاهألاجمالية"النظرة11في،السبعالنقاطلكمتبدوهل3-

الحالية؟جماعاتنامعاختلافاتأيةأليوم؟اصيلةمسيحية

ةءللقلىاتلىاهسا

هذه4(:46:6؟2،42:أ؟4أ:في)كما!وايأبين...++ركانواا-

سرتصبحالكنيسةيجعلماص-أي،اساسىهوماعنتعترألاولىالكلمات

سل:الرحول،الخلاص

للا-دانالانفتامنالبشريتمكنكىاعلنألانجيل-

اقتسام،تضامن،اخويةشركة:فاعلةألمحبة-

34
http://kotob.has.it



(1)الاسلاعمال90

11.الحبز"كسرالمركضوفي،وضراعةشكرفعل:قائمةالصلاة-

تنموكىألابتكارإلىالعصور،كلفي،المؤمنيناللةروحيدفعوهكذا

كبار،روحانيونورجالقديسون:عديدةوسائلذلكفيوله.الكنيسة

أغ..اضطهادأت،تقفبات،مجامع،مصلحون

11اللشركة1امتدادهيالمقاحمةعهذهلأنذلك.الاموالمقاممةعلىتركيزهناك2-

كماكاملأ،شيءكليكنلمذلكومع.(koinonia)وباليونانيةالايمانفي

(4)5:أختياريةقالمشاركة.اا-ا5:فيوسفيرةحنانياقصةبذلكتذقينا

علىحرجواببالاحرىانها.قمرانفيالحألكانتكما،مفروضةوليست

جمعبشأنبولسمنبطاقتان8:9:قور2و433:)راجعالمعطاةالنعمة"11

فيأسرائيلببدأياتتذكرعديدةعباراتوهناكاورشليم(.لكنيسةالمعونات

:4:تثالمثالسبيل)علىوالتضامنوألاقتسامالاخوةفيألاعلىومثلهالبرية

)الحياةمختلفةعصورفيللشركةممالأأوحتالنصوص!هذهمثل.)(7-ا

.(...أغتيريزأالام،ألاسيزيقرنسيسالنسكية،

،يسوععمليواصلونأنهم؟الرسلكرأزةوتؤيدترافق"وعجائب*آيات3-

)بطرس-16ا:rرسل:.الرئيسةالروإياتوأليكم.شفاءاتهوبالاخص

:61؟801-:41(؟)بطرس324-!أ:9)قيلبس(؟A-1:8ويوحنا(،

أنهابللا،الاعمالعبرالسارةالبشرىأنها)بولس(.9-0212ا؟ا-68

6'1)راجعاليومالحى،يسوعالربعمل ،'1) :)Y.

قداتقياء،يهودوهمالاوأئل،الأخوةكانالافخاوستيا.الخبز*،اكسرا4-

لمذلك،ومع.والتعليمالصلاةمكانكونه،الهيكلعلىالترددفيأستمروأ

)راجع"البيوتافي1وانما،المقدسالمكانهذأفيالخاصةعباداقميقيمونيعودوأ

اثناءفيبه-وئحتفلالجماعاتحياةفيالمركزتيالطق!هذا11،7(.:02

الكنيسةوحياةيصوعالربحضور،ذاتهالوقتفي،يحققأنماأخوى-عشاء

ومقاسمة.شركةبصفتها

ra
http://kotob.has.it



(1)ال!سلاع!ال90

اليعبعةإقامة

-7(61:الرسل)اعمال

:ةنجيتالفن!نيخييتظقرتملمدأ،،نثنفيغخقاغةفثئارفةا!لا.......أنقأ:.

بيت:هاالناجمالحوا،بفض!النزا!هذاسيحذ9نزاعأ.أفرزتاختلافات،الاوليت:

:بالايحاءاتالملينة9المقتضبةالروايةهذه.والروحبرهتهـاوالجماعةعشرالاثني:

آنجبب!امبطبثداتجحقإلكل:

على3يتدقزوفى1طيثتيوليقوذ1دأخآلتلأهيذ،1فذكترصلإظ؟1تلك'في1

كصؤلإف1فدصط6ليؤهية.11لأز!1قلؤ!يطصيخدصهةلييفمصلنص1!1هلقملاق1يئيرثيبر1

1لموإند.علىينخذآلثه1كيقآصئزكصأفىفييحسقلالقم:1وقلوتجطكة!1لئآلاهيأ

لر،وجهن!1فمتيئيرصطيثة،سئمغةلقممنخجافىرشبغةعنلإخوة،\يه!21نيمحثو\،

".1ثلةكيقةويخدقةثمألاة1علىئحن"طبئ1،ولؤ\لغمل،9هأعليفنفيمقملجكفة،1و

هنفمتيبئ،خلوهو1ء1سطظئس،فاترو\لرأئي،1هذكئلألجطعة1ولستحسنت5

ونيقلاوئ!وبز!ل!وطموفىونيظلؤروثيبوئروخو!ئ!لفذس،1لر،وح1ولإولذ1

عيهم.\لأيدقي1ووقتوثمن!1لرثئ!،11طآأخفزوهمثم6.دخيلآئطاجميموهؤ

كزتجمغوأخد1ؤرتثتيح.فيكئرصآ1ذيزذيلأميد1وكدذثنفو،لرث1كيمةىنت!و

لالإ!فى.يستجيبودلكقنة1هنص

ا!هالب!ثظلة

الجماعةعددبازديادصلةولهالتراع،:مقدمة:ا

عثمرالاثىمن.ممبادرةحل،أقترأخ:2-4
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الجماعة.ممعاونةالافتراح،تنفيذ5-6:

ألئةكلمةنمو:خاتمة7:

مكلومات

لمولكنهميهودأ،ألاولينالمسيحيينكلكانوالعبرانيون!.+الهيفلينيون-1

جاءوافالذين:أورشليمفيالمحليةاللغةوهى،بالاراميةيتحدثونكلهميكونوا

كان،اللغاتعنوفضلاهيفلينيين.ويدعونباليونانيةيتحدثونالشتاتمن

بحسبعديدةمجامعتوجدأورشليمففى.والثقافةالعقليةفيأختلافهناك

9(.)1اليهودإليهاينتمىالىالبلدان

الماليةاوالغذائيةالمعوناتسوأء،الاولينالمسيحيينلدىتعىالموائد**خدمة2-

عادتينبازأءنحن.الجماعيةالموائدتنظيمأمفقرأ،اكثرهممنعلىتوزعالبن

الانهرة.لحياةأساسيتينوتعتبرأنأليهودية،الجماعاتلدى!!ار!ن

الخروجأبانالصحرأء،فيألاسرأئيلييناتذمرأت"1.ممثابةهى1()1المطلبات*311-

7:ا246؟:15خر) - Yا035؟5:الوايضايسوعوعرفها.(...اغ:

"يأاعةإلىالتذمرات"11منننتقلوهتا61(.6،41،43:يو7؟:291؟

.(17)االايمانأ

بعضفيالنصتصذرتوإنحئهنا،مبكرةالتسميةهذه*الشطمسةا؟

11اخدمة1كلماتهنانجدانناإلاالسبعة".اائقالانألافضلومن؟الترجمات

(diakonia،1،آ)4)و"حد"4 1 ، diakonein)،كلمةستشتقومتها

3(1)دمالخااو(diaطonos)اياقوناد11

)المعرب(.البهيماتبالىخادمعلىاطلقترهـثماخادم!"،اارت!كأيانبةالرشتأدقثهاسكلصة)1(
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(1)لل!لاااع!الا90

اسفل!

ألافقراء؟بينفقيرأتالمهضلاتالاراملاولاءمنيجعلالذىماوضحوا-أ

؟يسوعبكلماتذلكيذكركم

وماذا؟يعملقن5-6:آفيثمومن2-14فيالممئلين"11حركةرأقبوا2-

نايمكنهلالمطلولة؟الصفاتهىما؟المبادرةصاحبهومن؟يعمل

أليوم؟ظروفعلىذلكنطبق

.المقدسالكتابترجماتفيالمقطعهذأعلىتطلقالتيالعناوين"11قارنوا3-

؟تقترحونآخرعنوأنأىجما؟رأيكمهوما

ةءللقلاتلىامسا

فيألاعضاء،عددأزديادأليس7(.)آالكلمةونمو1()1المؤمنينعددارديتادا-

التلاميذبهايتصرفالتيالطريقةأنالا؟العالمفياللةلكلمةنمؤآ،ذاتهحد

؟9:31ا:االكلمةنموعناخرىرذأت11أقرأوا.النموهذاتعرقلقد،أيدونالممز

لأنئعدنالعنصرةجماعةانذلك3.ا02:28؟591؟2416؟12

كلمةمعئهو)وهذأأختلافأتهماحنراممع،الوحدةبروحالمؤمنينتستقبل

11-2:رأجع،جامعةاي"كثلكة" A.)

ومغترباتوأرأمل،نساء،انهن!لديهنالنقصويتكئف.افسياتالارامل2-

والاراملالايتامتعرضماغالباالقدىم،العهدوفيالهيآدنية"(!ا-االاقلية)من

22:)خرحقوقهمعنيدافعينفكلاأدتةانإلاوالنبذ،للاحتقاروالغرباء،

ونجد(.01،71:اأش!؟41:62،42:71،12؟01:81تث؟12

3-16(.5:طيما6؟'1-'1:أو27ا:)يعالجديدالعهدفيذأتهالتعليم

يحتقرهممنبان،اخوتههمالذبتالصغار"11صورعبر،يذكريسوعيىولا

64:الوذأتهاللةيحتقر -A كلفي،المعطىالمكانوسيكونأ-V5.)17؟4

اساسية.انجيليةعلامةبؤسأ،اكثرهمللذين،مسيحيةجماعة
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(1)ال!!لاالا901

ولكيتام؟بشكلجاهزةالكنيسةتولدلم.جديدةاوضاعازأءالخديدروح

نأعشرألاثئحولالملتئمةللجماعةالروحيسمحالنمو،فيالكلمةتستمر

:تكونانعليهاينبنبماالكنيسةتصبحوهكذأ.ضروريهوماتبتكر

أنهاوئشاخد.بها،ويجتقلوئعلن،وئعالق،،بالقبولتحظىسارةبشرى

لم.العااجلمناللهكلمةهىبللاأدثة،حضورعلامة

ئؤئنكى:للرسالةألامانةوبدأفع،الداخليةالضرورةبحكمالخذم،ولدت

)خدمةالرسوليةوالخدمة.الشركةوخدمةوتعديم()إعلانالكلمةخدمة

الناشئة-الكنيسةفيالوحيدةالئنية-وهى(يسوعاختارهمالذيعشرالإثى

قوراانظر.ثهامسةشيوخا،،اساقفة:أخرىخدماتفشيئآشيئا،خلقت

38،ا-027:رسل)رأجعاا:فلا-12،أ4:أف03؟27-أ:2

1ملفوايضا؟4رقمأشصا،01ملف:أدناهأنظر r،للمناقشةسؤال.)

قرنيليويىلةىبطريى

n(1-1أ:أالرسل)أعمال

..:ا.أةأفققنذقزاءةالفقنذ.)فتنةخزتالنيئالففنةقتانجظزشنأتلخمن......:.

عند:ذهبلقد،نككلاورشليكل:فياخوتهاماءنفسهيبررانعليهكانلقد:

تحكي؟انهـاالوتنييت"ةاعنصرة1بمتابةهيالروايةهذهعاملأ.الروحورأىالوثنييت:

الببهبمىإبرب!دإلةنججوبابكبيلببةيدمبمالذيهلإ؟دجمابتهإبلإوحقوة؟

كيفة!1ثلةة1بتلو1يضهمثوئيق11قليقودئة1فيلإخوة1ولرلمئل1ولتيم!9

ء1فىدخلت*لمقد1:قاثو3تهئخاميمو1لمخ!ؤلؤذ\خد1ؤ!تثتيح،إفىئطرئى"صيذفلظ2

هفقثالأفل:عزفئلأقر!1لفغيعبرفئئطرش""فشرخ*مغهمآكت!توفلفبأئاليي
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http://kotob.has.it



(1)ل!!اع!الاا90

كتي!ط؟!لط!وىء1بئذ،ؤ؟،ثزآئسطتجذبئفأتيلييافا.قدينةليأفتلثي5*كنث

لثظر1وآفغنعثإيه6!خدفتط.إلي1نتقىحىلأ!بغة11فيبئطرل!ثط؟1من!يتذلىكظيع

1لعئطء.وطئو،!1لو"حوهـق!،\لزئقفتيوص1لأ!يط1ئي1ثأرئحتي1دؤآيعثكزثه

!تث،!بليطلق!:"فمئ!ثثكلودلأذتجغئطرئ!،؟دغ،:ليذيقوع!ؤظ!وشالغ!ث

لا1ثلةطفره!ئينظ:فظفىث!ط؟1هنصع!ؤلثفطد!9.ديس1ؤقطهـئجسهثتىيدخله

ثلائة1وإذ11لسثط،10إفىكثه!فغ!ئغأت،مرئلالثذثكوخدنث"11تتثتخصأ

هنإليهزشل!!1ىلؤوثيه،كطلذي1لبيتي1بلبئفثيطلوقئت1لي1وققوقدلإبلي

ل!تة،1لإخوة1هؤ"لا؟1ثقىثزدذ.فتزكرصمغهم1ذهت1قلرؤخ1ولفزتثي12قيمرئة

إفىي!له1!:ثهويقوذييتهفييفل"1لملاكصى!1جمف!فاخبزتأ39،خللر1تي!تثدخذ

1ئ!تلحالاص!1ب!تك1فو!ش1قكصيزؤيثفؤ؟1ئطرئ!،1لمئمعتلي!مظن1د!ماو؟ظ،

ئزفىكطعليهملمذل!1لروخ1لزفىصخى1تكتغهـثزدثإفىفما15ييكة1هل!وتجميغ

أنئم1فاو؟ورء،كفد!يوث؟نففى!:إذثرث1كتقةص!ثفتذكر16بدغ.1ي!جميت

يلا؟ف،فوهتهثل!طلقموهت1ثلة"قدكا13باذ!9ثمذل!.1لرفىوح1فيفستغفذرفى

شمعو\فل!"1؟؟1ثلة1فنغص1ق1طإهكالئفيكأفىهل1لم!يح،يسوخ؟لرثثهظ1

ئؤذفيث!1ل!ؤتآص11يضي!ئنيينإدأ!ثلةوهتفد1:وقلو\!ة1وقخدو1هدأؤذلمثث،

لحبة؟01\فى

ا!هالب!ثظلة

:يرويوهوذا؟نفسهيبررأنوعليهئئهم،بطرس4:-ا

يأؤالر:5-01

وئرستليهقرنيليوسرؤيا:ا-4اا

!1الصصنصص:-17ا5

1 A:الوتنيينعلىالانفتاحأجلمنأدئةتمخدالجماعة
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(1)ل!!لالاط901

ماتمكلو

ملامحأنإلا.نجسونوبالتالي3(،)1"مختونيناغير1هماالآيةفيالونيون"11ا-

أنهاليهود:منقريبآكونهعنتكضفأ-2،:01فيقرنيليوسالمئةقائد

فييشتركونالذينالساجدين"11اولئكأوأدثة"اخائفى1قائمةإلىينتمى

الختانإلىذدككميذهبدونمنولكنأليهودية،والالتزإماتالمعتقدات

.(2:11رأجع"دخلاء"،ذعوااختتنوا)وإذا

بالمستوىاليهودلدىالهأمةالمواصفاتهذهتتعلقلا:والنجسالطاهر2-

لاأويجوزما:الطقسيةالممارسةمستوىعلىهىبل،بالخطيئةأوالاخلاقى

اكلماإذايصتبهسآفاليهودي.الهيكلعبادةفيالاشتراكبشأنيجوز

دفيفةمشاكلمنذلكطرحوتكمبالوثنيين.اختلطماإذااو،نجسةحيوانات

يهودآ.كلهموكانوأ،الاولينالمسيحيينعلى

اسفل!

استخدمها؟القيالادلةمىما؟يبرهنانبطرسأراداذام-ا

وااهتداء"11ايإلى؟الروايةهذهفيتجدونهاادطقحj)أعملميزاتهىما2-

؟وحالريدعو"انفتاح11

!ملها؟ادقيألاضاءةهىماالعنصرة؟معمقارنة15الآيةتقيم3-

ةءللقلاتلىامسا

لأنأولأ،.مزدوجةتبدوو"تطمئن"،تقنعانإلىتسعىالئبطرسبراهين-أ

،11)1ألاحداثتسلسلوعبرمعآ،الرؤيوينعبر،اللهمنكليأتأتيالمبادرة

فكأنه،ويطيعيفهمانالانسانرفضوإذأ.المفاجئالروحأجتياحوعبر1(،ه

فيالجميعفهمهماوهذا47(.ا:.انظر17؟)1"العملمنالثة"منع

،9
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(1)ال!سلععال

ينبئكان16الآيةفيبطرسأوردهالذنديسوعكلاملأنوثانيآ،.18الآية

اعطية"ا:تحقققدذلكانبطرسوادرك'(o:)1"القدسالروحفيب"عماذ

هنا.هيأللة

تجاوزعلىالقدرة،يفهمانقبلحئ،بطرسيمنحالذيهوالروج:عمل

،28-292،.-ا01:9فيتفصيلأاكرونجدطا،21)1الشريعةحدود

عملسمأتهىتللثالحدود"،و"عبوروالانفتاحةالن!إفتغيير-35(.34

11عليهمانزل1الروحأنبطرسفهمكيف.الاعمالسفرمدىعلىالروج

و"التكلم17(:1)1المسييم"يسوعابالرب1ألايمانأعلانانذلك15(؟)آ

وفعلالجماعةهدوءمعالحالوكذلكبالعنصرة؟يذكران46(:1)0"بلغات

ا.Aا:أفيوالصلاةألايمان

المبشرونانطلقمنهاالتئالأمالكنيسةعلىمعاكسةصدمةالتبشيرأثار

اخرىامثلةأنظر.الشكرفعلإلىالاتهامصنتتحولهىفها18(.)آ

:9(27 -"1Yثوابتاحدىهىتلك12(.3-4،ا:5ا-26"9ا:أ

عودتهم،ولدى؟السارةالبشرىيحملونمرستلينتبعثالأمالكنيسةالتبشير:

مدهشة،رسوليةلبعثةمتوقعغيرنجأحأعقأبففىذأتها.هىتتجددنجدهأ

.عامالفىمنذشأنههووهذأ.الشركةبناءيعيدأنالروحعلىكان

رؤيا.الربمبادرةعلىالاعمالسفرمنعديدةرواياتتشدد:الرؤىا!ه

6:ا.فيقرنيليوس - r3-2و.rا)+ا:?-f r(؟)ا.فيبظرسرؤيا:

كىضروريايبقىالروحعملانإلا.AC'(\:.)+\5-؟:\وا\9-6

:ا.)انظرالتبشيرتقذمفييسهممماالضوء،هذأفيمفهومةالاحداثتصبح

؟22)9؟بولسشاولادعوةروايةوفي15(.،11:12-46؟0،244

ا-16(..:)9وحنانياشاوللدىمتناظرةلرؤىالحركةعيننجد26(

لقد23-27.26:،2311:؟ا.9-:18؟ا.9-:16ايضآأنظروا

فيالحالهىوهكذاالانبياء،زمنمنذمألوفةالخبراتوهذهاللغةهذهكانت
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(1)ال!سلاعمال90

بولسحياةوفي4(26-2238،-اا:الوالمثالسبيل)علىألاناجيل

الرؤيا.سفروفيا-4(،:أ2قور)2

يولجرلمير!اا

الي!ودىالدثعتاتفاالأن!يلى

ديةالي!هالبماعال!فلى

فياليهوديةالجماعاتعنحقيقيآكشافآالعنصرة،روأيةفيلوفا،عرض

بينالجزيردوسكانوميديينفرثيينامن1:المتوسطالبحروحوضألاوسطالشرق

ليبيةونواحى7a.A9.وبمفيليةوفريجيةوآسيةوبنطسوقبدوقيةوأليهوديةالنهرين

فاننا،وعربوكريتيينودخلاء،يهودصتههنا،نزلاءورومانيينلقيرين،المتاطة

1(.9-أ2:)رسلبلغاتنا"أدئةبعجائبمخذثوننسمعهم

المسكونلمالعاإكرمزآأقةعشردالاثنئذكرفيهنانرىانينبغىهل

قدالمسيحيةانتضارانشكلاعضر؟الاثنالتبشيرهسيذهبوالذي،برمته

الكلمةمعئ)وفقالمنتشرةا!11اوالمشئتة"11اليهوديةالجماعةتجذرمنكثيرأأستفاد

.(dia-spora)أليونانية

سيذهبان4،:13فيللتبشير"الروحارسلهمااللذأن11وبرناباشاولهوذأ

بالذأت،روماوفي14(.5،)13:أليهود"مجامعفيأدئةكلمةاليعلنا1بالفعل

نأفعلهمرد-وكشفV(1:)28أليهود"وجهاء11لقاءإلىبولسسيسرع

اشيعة221(؟)28:اشيعتلش"1:يهوديةشيعةوكأنهانشأتهافيبدتالمسيحية
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(1)ال!!لاالا901

انهاالبتةالشعورلهايكنلمذاتهأ،الاولىالمسيحيةوالجماعة(.ه)24:"النصارى

وباكورة،اليهوديةللديانةاكتمال.ممثابةذأتهاتفهمكانتبل:جديدةديأنةتدلثتن

.الاخيرةالازمنةأسرائيل

اننفمقاقاتادينع

يهودأ.،الاوائلالاخوةكلومعهم،الاولينالمسيحيينالواعظينكلكان

مختلفةأحداثوهناكللانجيل.شاملارفضاأبدتاليهوديةالسلطاتانالا

أصبحتأنبعد،والمسيحيةاليهوديةبينالانشقالتىمنعطفتدريجياستسخل

.جديدةديانةئعتبر

كبير،وبعدد،المسيحيةالرسالةعلىالوثنيين"11ثمومنالسامريينانفتاح-

الكامل.الشريعةممارساتبقبولولابالختانئطاتبوااندونومن

رومامنقلوديوسألامبرأطورطردسويتون،المؤرخوبحسب94،عام-

رسلفيالتلميح)رأجع)المسيح("كريستوسمنبتحريض.تحركواالذبتاليهود.11

2(03ا.:8

-المسيحيونبهاتهم-وقدروماحريقاثار،نيرونحكموتحت64،عابم-

والناصريين.اليهودبينالفروقاتعلىالتشديدإلىشكولادفعممااضطهادا،

إلىالهيكلوحرقطيطسيدعلىأورشليمسقوطأدى07،عاممنأبتدأخ-

العهدبيثةملف.3،،اجع.جا)رأجعيمنيافياليهوديةالجماعةتنظيمإعادة

المجامع.دخولالمسيحيينعلىحرمومنذئذالجديد(.

)الاناجيلالخاصةكتاباتهمعلئالمسيحيونسئضفى،الثانيالقرنوفي-

أليهودي،القانونبحسبالمقدسةللاسفارالتيذاتهاألاهمية(والرسائلوألاعمال

ألانفصال.تكرشوهكذأ
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(1)الاسلاعمال90

!

الإيمافيقانوفيالىالمناهـاةمن

المسيثيةالمفاداه

أليونانيةبالكلمةاحتفظفدالتقليدكان،الاولىيسوعكرازةعنللتعبير

الخلاصإعلانأساسأ،،المنادأةهذهوتتضمني!+خمم!(.)!"عامةامناداة1تعىالى

شكلفيكرأزةبصددفنحن.والربالمسيحانهتبثنانبعد،وقيامتهيسوع.مموت

ألايمان.علىوحملهمالسامعينإقناعإلىسعيا،شهادة

:الاعمالسفرخطاباتكلمنالقلبفي)الكيريكما(المناداةعبارةونجد

في)بطرساا-ه33:العنصرة(؟في)بطرس36و22-224:رسلفي

934-.:ا.السنهدريم(؟امامويوحنا)بطرس503:و4.1:(؟الهيكل

-'13:8.3قرنيليوس(؟لدى)بطزس tيومففىبسيذية(.انيااكيةفي)بولس

صلبتموهالذيهذأيسوعأناجمعأسرائيلبيتيقينا"فليعلم:بطرسقالالعنصرة

(.26r:)رسلومسيحا"رباأدفةجعلهقدانتم

ذاته:دومأهووالمضمون

يتكلم،السامعينكلوراةهذا..0.11،ايسوع1

،بالموتعليهوخكمزذل"،الخشبةعلى"غفقصملب"،الذي11

.الموتمن"أقامهايقظها11إذومسيحه،ئرستلهبصفتهاللة"ا!يدهقدا

تلميذأمتحئرينفالهأا!اأسرائيلسيفتديالذيهوأنهنرجونحنوكنا11-

فقط.القيامةضوءفيإلامعئكلهاالامورتتخذلمو2(.ا24:الوعماوس

واضحأ:كاناللةجوابانإلاكاذبأ،محميحألكونهعليهحكميسوعانذلك
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(1)ال!سلاعمال90

يسوعوتمجيد:أعتباررد.ممثابةهىفالقيامة

:5.)31

33؟2:)رسلألئة"بيمينرفع11

ال!ديداايماناافىللتكبيدكلمال!

عنتعبيراولهوالعنصرة،حدثمنالقريب233:رسلنصان

فيسيماولاعمقا،وتزدأدالتعبيرصيغوستتوضح.والروحوالثةيسوعبينالعلاقة

سوفأدثة،قدرةعملوهى،القيامةانذلك.المقدسةالاسفارفيالتأملاعقاب

بصفتها-35(،234:ليسلفيورد)وقدا:011المزموركلماتوفقئفهم

المجالفيمخعلهماوهذأا،اربا11هناالمدعو،الملكللمسيحالفة"يميناعناتنصيآ

661،:3فييسوعاسم"11عنبطرسيتكلمالم!توبعين.بالذأتالالهي

المخفص.الثةجقايعملففيها.7-42:و

تبدوالىالامورهذهكلعنالاناجيلستغبر،طويلبزمنذلكبعد

عماذروأيات)اقرأوارسالتهبدءمنذذاتها،يسوعحياةفيحاضرةكانتوكأنها

ألابن11علىالروحونزولالآبصوتمعالمعمذان،يوحنايدعلىيسوع

أ-2(.لو2؟-أ)هـت"الطفولةاناجيل11أقرأوا:ولادتهمنذحئبللا"(؟الحبيب

11.بشرأالكلمةاصار1حينمرئياأصتىبالذأتأدثةسرأنيهفيوحناوسيقول

لى!للمناقلثدةا

الكنييعةابتكاوينبغىهلى

للكنيسة؟وحيويةأساسيةتبدو،البدايةفي،الجماعاتممارساتبعضكان

نأغير2(،رقمالنص)رأجعألاعمالسفرفيالملخصات"11عليهشددتماوهذأ

الجلىيلىة.الحاجاتإلىتجيبكىابتكارى،بشكلستتسعالرسلتقليدعلىالامانة

...الكسولالتكرارعلىالامانةتقومولاتماما.جاهزةتولدلمفالكنيسة
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للا4ا!االم!ميثيةالطقهلي

كانكماالخبض،كسرأولأسئمى2(،11:0قور1)الىبع!ئاء

دعىثمومن7(،42:02؟2:)رسلالعيدمائدةيفتتحأليهودىالطقس

الاولينالمشحيينحياةفيمركزيةمكانهيحتلأنهشكر"(.)"فعلافخارستيا

46(.)2:اعتياديأخويعشاءمععلاقتهجيدأنعرفاندونمن،الدينية

.يسوعاقواللنقلالطبيعىالاطاركانانهجداالمحتملومن

اباسم1أو.(0.أغ38:812؟)2:"المسيحيسوعابأسم1يعطىالعماذ

يوحناطقسبالضبطهووالطقس(.ه:91أ؟6)8:"يسوعالرب

الروحموهبةيحققانهذلكجديدا.م!فأتخذانهإلاالماء،فيغطعر:المعمذأن

بدأتقدالثالوثيةاصيغةاوكانت.يسوعالربباسمالدعاءعبرالقدس

11مئفيبالظهور : 91 : Y Aباسموعمذوهم،الاممجميعوتلمذواأذهبوأ

11.القدسوالروحوالآبنالآب

القدسالروحلمنحألايديكوضع،اخرىطقوسوهناكهناوظهرت

شيبوكذلك1(؟4:4اطيم3؟:)13مهمةلتسليماو17(:8)رسل

مرعلىالطقوسهذهوتوسعت16(.ا-5:4)يعالخطاياومغفرةالمرضى

الاسرار.اليومندعوهماأصبحتحئالعصور

بفيةذال!افهية!ما!ة

سفرفيسواءكثيرا،ترداخوة"11وعبارة.البدأياتمنذالكنيسةهىتلك

:ا5قور)1بولسرسائلفيام.(..اغ2،9237:ا؟156،:)1الاعمال

11ألاخويةالشركة11واقععلىالاموالاقتسامويشهد(.,11،125،:616؟

حولمبنيةوالجماعة3(.32-ه)4:شىءتنقصهأحديعودلاحين42()2:

قبلمن"المرستلون)11الرسللقببعدفيمالهمس!حقطالذينعشرألاتىفريق
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صاحبقديكونبشخصيهوذأأستبدألقصةللحالنقرأالصعود،وبعد(.يسوع

منهمواحديكونأنويجب11معنا".يسوعالربفيهااقامألىالمدةاطوال1الرسل

فريقكاملأيصبحكي:تعني"يجب"وعبارة22(.)1:"قيامتهعلىمعناساهدا

اسباطغرأرعلىالجديد،الشمعبإلىبالتاليفيرمز،يسوعاختارهالذيعشرالاثى

عضر.الاثىاسرائيل

11والرسالةالخدمة11)حرفيآ:"الرسالةاخدمة1يؤفنهذأعشرألائىوفربق

وسينشئ42(.)2:المسيحىللتقليدألانطلاقنقطة.ممثابةهووتعليمهم25(.ا:

ينبغىماالكنيسةتبقىكىكثيرةاخرىيخذمأ،والتاريخالاحدأثمرعلى،الروح

)راجعا-67:اقرأوابها.ويحتفرأوئعقنتعاشسارةبشرند:تكونانعليها

الامانةتبقىانوينبغي(.الشيوخ)دور0341:23؟:اا3(؟رقمالنير

الابمكار.علىقادرة

!اءة

ودبوليىدبتلريىآلإ"

2-23(وأ'1)رسل

1(.د8:26؟5:22؟9:)رسل"تضطهدهانتالذييسوعأنا11

سفرفيكثيرةرواياتعبر،دمشقطريقعلىهذأ،بولساكتشافضرروقد

موتهانعلىمشذدأ،المسيحشهودحياةيقيزيىلالوقاأنذلكألاعمال.

موتهروايةأقرأوأأسطفانس:فيذللثضحوقد.فيهميتوأصلانوقيامته

وبولس36-42(9:طابيثة،)إحياءبطرسفيأيضايصحكما7-.6(.)55:

9-12(.0:2أفطيخ!،إحياء2؟-.41:91،لسترةفي)الرجم
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(1)لىسلااععال90

(1-9أ:21)رسلابخاماالاطةني

منكثيرأسنجد،والقيامةالآلامروايةفكرناوفي،الروايةهذهقرأنالو

ابن)وهو)اغريبا(هيرودسالملكبألانجيل.تذكرالىوالظروفوالتواريخألاياء

11"1لوأنتيباس،هيرودساخ 6)، : Yموثقوبطرسا؟و"الفصحاالفطير"أيام

الابوأب.وتنفتح،الربملاكثممنويتدخل،الليلفي،نائم،السجنفيبالسلاسل

"فيالمدهشةالبلبلةالحرأس،احد،يصدقهالمألى)وردة(روضةتنقلهاوالبضرى

يحملونها.الذينأوالكلمةيوقفشئءفلاكبير!تشابهشكولا،أذنهاك،الفجر".

(2-123)رسدكمقمثا4ل!مدبهقيفته

مأبول!أعلنكذلك،مراتثلاثآلأمهعنانبأقديسوعكانكما

انهما-14(38:21،410؟-25،92)02:اورشليمفيينتظرهالذي

28(.)21:)الهيكل("المكانوضدالشريعةاضد1يعفمبانهيئهمونه

:)21ا!االموت11:الشعبويصرخ،إزالتهإلىويسعون،عليهالقبضويلقون

36.? -n.)rامامثمومنوالسنهدريم،الكهنةعظماءأمامبولرويمثل

هووها2(.ه03:23؟)22:الحاكمثمومن،الألفقائد:الرومأنيةالسليأات

تستوجبتهمةأية11ضدهالرومانيةالسلظاتتجدلموحين.الموتمنينجوبالكاد

27(.)24:لليهود"إرضاءالسجنفي"تركوه03(،)23:ألاعتقاك"اوالموت

!

الإولينللميعيحيينملواتثلأث

الاهمية؟غأيةفيحدثا-25(24ا:)رسليهوذاعنبديلاختياركان

:طرقبثلاثذلكعلىشئددوقد
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(1)ل!!لامالا901

11.آخرمهمتهاليتوذ81(::801)مزالمقدسةالاسفارمنمرجع-

لقيامته؟الشهادةمنليتمكنيسوعرافققديكونانشريطة:الموكلةالرسالة-

ذاته.الرباختيارعبرياقيوذلك

الاخوةمتزهمالذينالمرشح!نبينماقرعة،صلاةاطارفياثتبع:الاسلوب-

41:2ويشهه26:عدفيكمابالقرعةوالقيام1(.ه)1والعشرونالمئة

الصلاةتعئروهكذا.اللةبل،يختارونالذينهمالناسلشىإذالميعاد:ارضلاقتسام

.الرببارادةالكاملةالناسثقةعنجهدا

23)رسلررنابطرسسراحاطلاقوبعد :-iاr،)الجماعةترفع

فيحلىثماقراءةتعادوهكذأ.الأليمةألاحداثهذهمعئتدرككىالصلاة

ناجريها:الرسالةتواصلكىطلبصلاةوتتلى2(.)مزالمقدسةالاسفارضوء

واوالاعمالبالاقوالجأش"،ابربأطة1يسوعتخصالىالسارةالبشرىتحقل

.الآيات

رلب611(:95-.7:)رسلأستشهادهقبلالاضرةاسطظنسصلاة

لارب،11:صوتهبأعلىوقالركبتيهعلىجثاثمومن".روحيتقتل،يسوع

الصليب،علىوهوليسوعبقولينكلماتهوتذكرا.الخطيئةهذهغليهمتح!ب

f)نجقلهمالوقاانفرد 6 34، :2)Y.،56(،)آبالقيامةيقينعلىوهوفاسطفانس

هوته.فيحئ،كاملبشكليسوعتبع

...
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.ال!!

الىللطا!كهالى

(82-31)نل!لفاالقس!ا

-الجثوك!

لاعمافى1لمبهرى!سفر1فيمح1.!!:1لمو

.ن!ومى:

1-1:15،35و!ئ!ليم)!سلمجمح\.

1352:سللأربسيأية1نطاكيةيطلحطاب201 - '\،C

16-؟1،3:لأ)!سل1ثينةخطاب3.

3،-18لأ5:2سللأ!ج!ةلرو1ل!بوم!يةو،.

تقياء1فىوثنيو:ا!بديدالع!دبيئة.

1لمق!سةلادفار11ءةثزإعادة:ا!ضمم

بولمس؟1ء1هتدعننتكلمهل!ادللمناق!ثة:.

2،26؟92؟أ!سلدسبودعوة1؟تدو:لللآاءة.

لاعمال1سفرليبوثستعع!1!ة:.

53

65

65

96

لأ3

vi

لأ6

"لأ

"
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(2)ال!!لاالا0101

رتي

الاكمالىيعفرقالكبرىالموافيع

اا!مالااسغ!مألف

أنجيلهعنالحديثلدىبول!؟(رفيق)لوقاهويةمسالةطرحت

كناضتقليدإلىشك،أيدونومن،ينتميانه(.مقدمة6:ملف)ع.ج/1،

منأي"،اللهاخائفى1صتوأحدآكانمسيحيايصبحانقباتانهويحتمل.بولس

في،عديدةمراتذكرهموردالذيناليهوديتنالدمعالمتعاطفينالوتنيينأولئك

تكونوقد.ماهروراليمثقروهيللينيهوفلوقا.والارتياحبالاحترأمالاعماك،سفر

)ع.ح/ا،الثالثللانجيلدرأستنامنذلدينامألوفةاصبحتقدالتأليففيطريقته

فياللاهوتيةالتأكيداتوضعفيئجيدانه(:الموضوع6:ملف؟المقدمة5:ملف

الروائيةموأهبهامأالصعود(.وروأيةالبشارةروأية:المثالسبيل)علىروأيةشكل

.كبرىلاهوتيةطروحاتذاتهالوقتفيفهى،القارئتأسرألى

مرأت1)0الطريقة"11ويسميهاا!لسيحية،عندفاعسفرهوألاعمالسفرأ-

-22(:2414:إلمط2:9من

اكتماله؟يسوعفييرىأليهوديالدين،كوناسرائيلإلىا!لوتجهالدفاع

يحملهاماالمسيحيينلدىوليس-الرومتانيةالسلطةإلىا!لوتجهالدفاع

نابالتاليروماعلىفكان.البتةعليهملهامآخذلأكما،الخوفعلى

.اليهوديبألدينأسوة،الجديدةاللطريقة"1ألمجالتفسح
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(2)الى!اعمال010

فياليهود،كانالذكطالوقتفيألانجيل،معاللة"خائفىو"الولنيينتجاوبب-

،عديدةدفعاتوعلىأحيانأ،العنيف،الرفضهذأوسيكون.يرفضونه،غالبيتهم

45-:13ا-4؟8:منبدءا:الرسالةحقلفيوالاتساعالحيويةمنلمزيدسببا

خلالفمنوما.«وحئ6:21،27،:18؟ا5217:5001،3-5؟480،

23؟2:انظرتتوأصل:يسوعقصةنرىخاص،بشكلوبولسوبطرس،الرسل

3:405 2 - 5 1 : v(82-12)بول!االامآااخيرأوا،4-21:3؟.

،8:افيالمعلنللبرنامجوفقأتتقدمالكلمة)التبشير(.جريهاتأخذالكلمةج-

مركزايضاوهياورشليم،نظروجهةمن،لمالعا)اقاصىروماإلى3أورشليمفق

)6:النمو"11عبارةترديدعبرأيقاعذوجريإنه(.المعروفلموالعاالامبراطورية

الرسوليةالرحلاتلروأياتالمعطاةالمكانةونلمس2(..:591؟24؟:721؟

لوقايشددهذه،التبشيرجغرأفيةففى.بولسرحلاتسيماولا،بطرسبهاقامالى

اغ...وروماوانطاكيةكأورشليم،محطات.ممثابةهيالىالامأكناهميةعلى

اسطفانس،يوحنا،،بطرستتنفل:تنفكلاشخمياتالمسرحعلىلوقايضعد-

كلياترجعالمبادرةكونعلىخاصبنوعيشددأنهاغ...إلابولسبرنابا،،فيلبس

فيالمركزيالشخصأنه:القدوسووح!إلىبالاحرىأو،الحييسوعالربإلى

ا!الخاس!االانجيل11أو"الروحانجيل11احيانا:الاعمالسفرويدعىابسفر.0مجمل

ا!ا!مالا؟سف!نق!الماذا

قراءةنعيدفحيندومأ.مدهشةالروحخبرهتبدو،الكنيسةتاريخمدىعلى

(Ljديناميكيةنرى،الاعمالسفر lكىله،تشهدالىالاعتياديةوالعلامات

دومأ.يسبقناالروحأنذلكوعالمنا.وجماعاتناكنيستناتاريخفياكتشافهلنايتسئ

فليس:زمانكلفيالمؤمنينتصرثتحت"قراءة"دليلهوانما،الرسلاعمالوسفر

.اليومنحنلناونورتعليموانماعام،الفىمنذجرىماحولمعلوماتمجموعةهو
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(2)لىسلاعمالا010

اوويثيليممجمع

3(أ-ه:أ5الرسل)اعمال

؟..!ضنكبهخديرةاننثنفةلمحفرخألأانفمنلقنذاتن!ناغأاثرقيانخدأثتثشير........

هناكباتنظتانينبكيلاعليصا.اجوبةيكلظياترشليكل19مجممعلىو"دان:

نجبهقيإأتجإريبإابمثرتجلجصيوقامر؟إية؟ابجإة؟؟جيدةجبببمة:

تختتنو\11ة1ذفى:لو\،خوة!يخقو3ئلمثو11خذور1ليقودئةهن!1ظوللزفى!و1

بولئى!وبزظبوتج!تينقم1ثؤقح؟\طلاص1ظلو1قتشظيعووللا،موسىشئيماعلى

إفى3خرو1منفم\4ظولوبزئيطوبو"لسيصغذ1قعلى1اقعرموهـئديد.1ذجدوفيثث

ظ!ترو\1لكنيسه2فشيغفغ1\يخلافهذلييلئظترلشئوخ1و1لرش!خي!ث1ر!تئيح

غظي!.تفهـزكئفملإخوة!31حويفرلوتنيئن،11؟1هتدخبز!يتروؤ،1ل!ظيرةفنيعية!و

بكر!طثأنجزوهمل!ئثيوخ،1ولرث!ل1و1ثكنيسةبل!،!خبتأو!تثتيح؟فى1وعظ"فلظ

هقهم.1!ةىآجر

ئجعث1:فضلوآغنو\،ثغلفرثسيئن1غلهمبعلى1ىلؤلذين!ين!11!ظ53!ظ؟

لثئوخ1و1لرثمئ!6تجتقح!؟موسىف!ريعةعلى؟لجضفيم!يتفموئو1لوئنيينخ!

لإخوة،1أيه!لقم:وفلصئطرئ!فآطويل1لجد!وتجعذ1ثتة.هبماهيى1ييظرو

كتقةقميهن3لوتييو1يسمح1قلأوفى1في"ط؟1ئنذ1!!!جمندكمآد"1ثه3تغتمو

1لمأس1لرهوخلمفغكؤهبئثفمشفآقد1لم!بفيبط1لغيغ1ثذر8رئؤمنو\.1ب!ظرة

في!ذ\01؟لإىفى.طقز!ف!بقموقذ!ثيء،يطوتينقمتيتئفرقهطلغ9زر،وهبآكط

دتنفيلحنولاإطؤظيقؤصأفي"11لئآلامييماأت!قعلىتجغلد1بئن1لآ13!ة3ثجزبو

لحلاص1قيذك!لخلاصص1ئذيسوخلرئب1بنعمة1"ظلؤينفنحن11خميه؟على

1يظ؟!لا؟
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(2)لل!لااعمالاا010

هالقميزربفىوبوفسبزئإولإفىفىيستمعو11خذووكئقملجطعأ1فشكت!12

لوئييثن.1يرلأتطجيمب1و1لإولتيمنص1يديهطفي1ثلة1خزى

ثنهمرؤى"1.لي1\ستمولإخوة،11يهها:فضفىبئيغفوتكلغص1نت!فلظ12

1ثقيؤ1وهذ15!ثوئييثن،يرمنلاجمهشعظيثجد؟قلأقبر1أؤفى!1!ةكييخف!سيمظط

لكتاب:1ليذ"وركمالأبيعا؟1كصلاصص

ذلكتعدصعود"ش16

1لمئهدفة.1ود!دجقةصثأفيغ

1ثمعبظوأتظفظبمأيغ

لرئث1إفىلظد!بئر"1فشئعى

1لأصعصموتجمغ

1سفيعين!ذجمرصثثي1

لأفول!1هذ؟مدإ!ألرث1يقوذ

لأذفى.1فندقآو18\لمغر

2بل0لوئنيق،1هنص1ثدةإفىيقتذودلذينص1علىئفتيقص1لأ1!ىفيليلذلكو91

فنأيموسىديئخ11لدأ.11لجتة!وولقخ!ظذ1ولأقظ!1ئإيمةص1يجتيبو1قإليل!ئكتتث

قدىفخشن!26؟1قيمحفيشبتكويمرآ4دفوقدينة،كلرذطة"يطلقذيخة1لأ!إفى1

إفىيخعوبدوهمأئأسايرهنفم،1ويختارأصنكصثقا،ثبهيسأ1وهععسغآلعععيوبئ،رلعصئسصلص1

خلافىروهط،شلا،بزئبول،لهئظذ\لذي1ذيفو1فآ!!ونإولوبزلسصبومحصأنطجمة

\،خوةيروتجيهافى

لإخوة1إفىلمئ!يوخ1ولمرث!م1إخوتكغفنلرئ!لة:1هذه؟ليهم1وشلمو13

كم1تو!أولول1ق"2تجلآ.سلامو!يعقية،وسوريةأنطجمةفيلوئبيثن1هنص1لمفتدينص

في.جملتؤغرعلىئفولي!كم،1\لقتق!فيوبغثؤبكلاههمبئ1لامنطر1بينكغ1ظئقؤ

لش،بووبزظبلحبيبير1معإليكغلؤيخدهطخيتنرتضرص1ق؟لإ!عذتنافخسقص15

9طوذشذثأر927لمسيح.يسوخرف1سبم1خلهنحبلقماتجلالا!خلان6\وهط

1لأوقدتلفدئن1لر،وح1ثذىخسقصلقد28!ثقةئفئسظلأفورص1يئتغاكغولييالا

لد؟1وي!قت!1دفيئحجفبئ1وهلإص92مئه،ئدتلاطلبعوىثةتبء1هنصعيكمئلقى

1!ة؟طفاكغغملآئحميشونمنلاحتزتسعغ11كيئذ1لف!ء.و1لميتةو
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(2)ال!سللاط010

1لرئساثةإقيهيم11\لجماكة"وسثموفخمغو1ئطجميةإفى11\مخذ!وعزثؤ03ثلظ

كؤغ!ئعيثن،1يضولبيالاهط1يقوذىفى22وظئد.منفي!ب!1لقترحو21ثقرآؤط

بشلاملإخوة1مزقفطلمزقق1هن!فدة22وبغذكئرر.بكلإ!إئمقمعز11لإخوة!ولئتدذ

بكتقة1فىوئشرئغل!فى1ئطاجمية،فيفا!طوبزثأ؟ثئى"بو25\فآ1!ش!هط.لذين!1!فى

فى.كئررو13خزومعفطوثثلر1

ئظلة!!هالب!

،الختانبشأنانطاكيةفيخلاف1-6

11"للوثنيينختانلا(:11-01رسل)برحدبطرس:7-21

rأليهودمن،للمسيحيينالطعامقوأعد(:المقدسةألاسفار)بعديعقوب2:ا-ا

والوثنيين

ألمجمعورسالةاأيراوات22-92:

الموقدين.عودةلدىانطاكيةفيرسأفرح03-35:

مكلومات

ولما.الوثنيينبينمافيالتبشيرمركزهىتركيا(جنوب)فيسورياانطاكيةا-

0000004سكانهاعددوكانسوريا،فيالرومانيةالمقاطعةعأصمةكانت

سئمىأنطاكيةافي1.والاسكندريةرومابعدالثالثالمكاناحتقتفقد،نسمة

1(.1)26:"مسيحيين،مرةأولالتلاميذ،

الذبائحمنمتأبالسوقفيالمباعاللحمكانللاصنام.المقرثةاللحوم2-

8(.مورا)انظرالاولينالمسيحيينلدىالضميرحالةنشأتهناومن؟الوثنية
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(2)ل!سلااعمال.

دمها(،يجرلم)الئالمخنوقة"11الحيواناتلحومثمومن،الدمأكلتحريموكان

وحدهاللةإلىويرجع"،الحياةهوالدم11:اليهوديةالشريعةفيقأعدة

الشرائعمنالقاعدةهذهتبدو4-9،6:تكوبح!سبا(.1-1.:17)أح

يتعفقفهوأخلاقى،اللاالجانبانإلاالشر.كلتشملانهاأممط،لنوحالمعطاة

A(.,-18:1)أحللطيعيةالمنافيةبالاتحادأتشكولا

الجماعاتمسؤوليوأنما،حسبمعفرينرجالأليسواانهم22(:)آالضيوخ

والشيوخوالكتبةالكهنةعظماء:يتضمنالسنهدريمكانولقد.اليهودية

مسوولينلهميعيتونايضأالاولونالمسيحيونوأخذ12(.5:6؟:4)راجع

اليونانيةالكلمةفمن.الجماعاتادارةلتأمين23(:0341؟:11)

القسس()بيتا"11presbytereالفرنسيةالكلمةجاءت)الشيخ(3""اس!3،ك!كا!ح1

.(1)(قس)اا"كل!ش!3ح11و

اسفله

علاقاتهمتفهمونكيف.ووظائفهمالقاهممع،الاشخاصمختلفشحلواا-

ياهم؟نواو

مراحلالروايةهذهطرحتكيف28(؟)آ011.رأينا.،ونحنالقدسالروح211-

كهذا؟قرار

منالشكلهذامثل،برأيكم،تستحقهل28-92،آفيالواردةالتعليمات3-

شيئأ؟ذلكيعفمناهل؟بالضبطالموضوعهوماا؟المجمعيةا11الوثيقة

+!سيس+بالعربيةونرجمتهاثاشيشو!"ثشيشا،هياليونأنيةالكلمةمعنىتوديالتيالسريانيةوالكلمة1()

)الشيخ(.
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ءةللقلاتلىامسا

11،التقليد11قواعد:الاولىالجماعاتبشانكبرىفائدةذاتهىالروايةهذها-

بينالناجحةالعلاقاتحركةلاحظواالجديد.العهدستكو!الىالوثائقأممما

-6(؟ا:6راجع28؟و)221والروحكلهاالكنيسةبين،والشيوخالرسل

وسيحملرأينا".،ونحنالقدسالروح11:بمدقالقولمنيمكنالذيالامر

.(rV-'225-23،)1الجميعلهميعترفموقدونالمكتوبةالوثيقة

وبالعكس،24(.)آانفسهمإلايمثلونلاالذيناولئكتجاهتحذيرهناك

الاموريفسئراأنسيمكنهما32(،)آبهمامعترفانبئين"،1وسيلايهوذالكون

حامليها.عبربولسرسائلتناقلتالشاكلةهذهفعلى..ممصداقية

دونمنمسيحيايصبحانللمرءيمكنهلبنبر:مستوندعلىصالموبنوع2-

ناذلك؟الاولينالمسيحيينوكليسوعمثالجملىيهوديأ،اولأيصبجان

والطاعةالخمانبأنيقولون24()آالتلاميذ":افكارايقلقون1الذيناولئك

ليستممارساتنابأنفيذكرإلمجمع،قرارأما.للخلاصضروريانبرمتهاللشريعة

وتامحكيدا-(.ا)آالجميعيخلص"يسوعالربابنعمة1وانماتخفصنا،البطهى

غلا،أنطاكيةفيالخلافحدث)انظربولسفيهسيتوسعهذأ،الاساسىبطرس

31(.21-3:رومثم4؟رقمالنص،12ملفادناهإنظر2؟-ااا2:

r-ئتخذلمفلو.اساسيآخرتعليمبصددنحن:الأخواحترامالمسيحيةريةالح

يسوععنابجذقدممارسيهودممطكللكانابالدم"،1تتعلقالىالقراراتهذه

بهذايذكريعقوبهوذأ2(،ه21:رسل)بحسب58عامحوأليوفي.المسيح

حريةأكثر،سنواتعدةومنذ،بولسكانبينماالحواجز،يقيمالذيالموقف

منمئسعينبغىوكانالجمود،تعىلافالامانةا-4(.:ا4روم8؟فور)1

والفطنة.بالحريةأثتصفالموقفهذاإلىالكنيسةتبلغكىالوقت
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بيعيذيةانطاثيةخطاب

أ-52(3"11:الرسل)اعمال

:.لأخ!تفغالأنجيذلكل!انقفجفغ.مثيشبتأيو!!برنابأ،نجولثثنااخ.......

مرحلة:هوالخطابهذا.ا!الوثنييتنحوايتجصا1أتقررا،رفضهـكلوازاء.اليصود

:8(%)ضاالالينجتىإقا!بياببدبميكةالانجيدمببديرةفيهامة

صصء،"ء:ير39،

خثايوففا!قق!تجمفيي!ةتجآبز1نج!تغو،بافسمنو!ثيقاهبوثمىإمحرصلم

بسيلإيآ.أنطاجميإومتلاإفىحتئ1بزتجة!وسار1فغادر"1\فآهط1ؤرتثعيع.و!تجخ!إفى

ل!تلإليه!\!لآبء،1ويلشزيغةلتلأوة1بغلا!و15تجذ.ولسبئ!ت1آيؤ1لمخمح!دخلاو

للشعب،ك!وكلاأجمند!كماىفى1إذفى،1لأخو1أ-يهاد:لويقو1لمجمحص!ؤت!ذ

؟لاهفقو

صءهـصكلى"فظ16
للة1فىيتقولذين!1إلهاويا،1ئيلإسربتيئا:وقافىبيإهفأ!!صثسبوآ

\لشئدب1هذثثطقكخ!ور1؟ءظ1!!ص1ثي!،إسرشغب\لشغب،1هذإلة!إإخ1:كعو1

طغاقائحوو!!ققم"1!جمإه.بفد!ةمنهاآخرتجهمثممعمز.منن1رفي1ل!كرتتهطؤ

فآة"16!ف!،1ؤ!نفموتجغافى1!عننفي1فمثم13نجاد!ل!بتحص91لبزية،1فيستةص1رتجي!

ثغ11يما.1ثنبي"صتموحىفصةشذلمثلفيم!بغدصوتجغلصلتة.خمسينو1ربيإئةئحو

ثم22شنة.1!تجع!فدةتجبميرهـيعب!هنبق!ثش،شاؤفىصفخغل!1ثلة"لفيمقيكط،1طتبو

يزتفميهرخلأيشىثنصد!1ودوخدلثبقويه:فىوشقد!في!،1ود!دثفمأظآوخلغه

وخم!،يسوعهو1ئيل!بفخلضإسر1ثلةول1ئىتسبهومن123ئث*.ممابكلوشغقل"قنئي

كئه.1ييلصإسرل!ثتدبلؤبةبمغمودئآقجيعهقبلصخثايونادى1فىوسبقص"1يوكلإه.

!هوذ\إظه.ث!عث؟هو1"نيتظئوفىمقطفى:ئهي!لثؤطآأقحظأؤلثك!يووقظ25

سا،لآفيتناذ؟،إخوتتيئا66جذإئه.!؟ط!1فذ!آفى1هلآلتسثئذي11كصذتجع!ي1تت
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كنمةليهلقة،1هذهلي!تت1زإيتنا،1ثلةفىيئقو1لذينصهن!ظ3لحاعبرو11جملا؟و،1هيم!بر

هنئتئىها1فلأتمؤعينط1وخكمويغبركؤه1و!ؤ!ءهمأؤ!تشتيتم1هل!ثيئفىير!2.لحلاص1

طتتو\1لموت،بهجثيستؤشبظ1يجهو11لهم2وهحستت.كلرلي1ي!تب؟1فىأقؤ

لجشبة1عن\ئزلوهشإئه،فيكئبئماكل11تمووتجعذط92يقعئة.بيلاطئى!1ق!فى

بثذينكروةص1-لحظ1ءى21فتزت،1أيلاقوينمن1طفه1ثلة1قكرص103لقبز.يطروق!غوة

ؤئحن"22لشثعب.1جمنذله3هـثئهوآلآدوهغلأؤ!تشتيم.إفى1لجييماهنصهغه1عميدو

يسوخ1ئاآإذئحن"1فءهم،لناللة1لآتمة32قدإولؤظبهوكذ؟قيرطئبنعر"كغأيفظ

1لمعآلي:1لمزهو!يطكئعتكط

قذئك.وآ1ييؤأظو،إليآنت

ثؤله:فيذكصرهفقذلمفصساد،1إلىيغوذولنتي1لأصهو1يرمن1قاهصه1ق1هصا2ود

لن:أنصرى1يةفيففىص51؟لهذلحقيقيةت1تي1\يخصر1لمفذثعصة،1وذصدتي1خروساعطيكغ

،كصيرهفي1!ةلققئيماكملصبغدفا1ود،د1قعلى36لصد.1منةفاوسك!قيذتدمحما

1لمف!اد.منأينلهفتم1ثلة1ئآف1لذيأقآ!2و1لفتطد.منهفنافى!1؟نه،إفىفعغورقذص

!!كل1قولحظإلا،11فىئبشترود،لغفريدهعن\!لكملإخوة،1\يهط"2ظعتمو\،

أق1."فاحه!و.قن1فنكلهنهئرر"!؟له،موسىبسزيعةهنه1ئبرزو\ق1تسعظيعو

لأبء:1كثفيو!ذ!طبكغيج!ت

1لم!تجفؤفى\يهلا11"1صعطرو

1رؤ\.وتؤ1!عيصبو

عئآ1-يامكمفيفيخفيئي

متدفتم؟لطأخذبهخدثكملو

1لممعل.لسثبعت1فيلأفول!1ءلهلإهئخدظهم1ق!ئوهطخالإبفىهط2"ويتط

فىيغئدو1ئذينصلدخلا؟1و؟1ليفوهن!كير!ئأ؟بزوثس!بوبح!لجطكة،11نففتئت2"فتظ

1ثلةةيخعقةفي1ثطتيعلىويخئأيفمئكصامصاعهم1كأخذ1!ةث
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لمت!108مةةكيقةيتشقع!ئجتمغكئ!1لمدينةىذتي1لع!ئبت،بة8"ولأ

بوفس!؟ثتجدي!.كلاآفونئطرفخع!1لحتعت،1أخدهغ\لجقح،1هذ1يقوذ،أى

1!رأنئغ9ولةكيقأئبثغ!1قيجعث!ول1ؤلأأقيكيمآةببئوبزئيط6"ثظفى!بولئ!

لوثنئ!.1إفى1لآولئتؤخةلإت1لإتدئة،للحبة1هالأ1نمشكغترؤنلاوللاترطفو

ظفى:لرئيه1!ظ1ؤفقآ

بالأتم+نو،خغل!كص

يطزص،1أتغىيتحم!1طلاص!إفى

خميغآفن!و1لرئيغكيمة1وفخدو1حومترذلك،3لوئئو1سعيح!فنظ."8

كئ!.1!جعلأليتنتتثير"لرثث1كتقةىنت9"و1يبماتدئةقية1لقغجمتتتلذين!1

على1وحزخمو1لمذبنة،أفي3وت1لعبمالد9ت؟9كرإنغ1أظوودهوذأفى"1على05

ودف1طط1قدف!!عيتل!فنق!51تجليماهم.ينذوهطثطبولس!وبزنيط1ف!طلاد

1لمأل!.ومن!1لر،وحئمتيئ!!ين!1لمفرخما1ف!لؤ1يألافي1ظو51أيقونيه!فى

ا!جهالبآثظلة

المجمعفيالسبتبوما:ا-35

بول!خطاب4:-اا6

المعمذانيوحناحئالآبأءمنذله،اجمدداؤد.ابنيسوع:-06125

وقامماتالذييسوع0:26-37

المناداة72-1:3

المقدسةألاسفارإتمام32-37:

.4 1 - ern:واللةالانسانبينالصادتة"11العلاقة:الغفرانبهالذييسوع

ألايجابيالسامعيننررد42-43:

الوثنييننحوبولع!تحولالرن؟عدأء:اتالمطالسبث:-4447

وبرنابابولسصراصاادالجدد؟المدعؤبننر48-52:
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مكلومات

بولىويدعوهم:f(16،3)1الدخلاء*الساجدون،افة،خمائفو،اليهود،-ا

اليهودممطالدينمعتقدأتفييشتركوناللة"اخاثفي1أنذلكاخوة".11جميعا

الذيناولئكا)باليونانية:ا"والدخلاء"يفرضها.الىالسلوكقواعدمنوعدد

)اوضاالدخلاء"هنالساجطين11أنإلا،الختانألىمبدئيأ،،يتوصلوناقتربوا"(

المخنونين؟غيرادلةخأئفوفهماغ...(،516:41؟13:0الساجدين"،11

البولسية.الجماعات،الاولىبالدرجة،سيكوئونالذينهموهؤلاء

المقدسةالاسفار،القلبظهرعنوسامعوه،بولىيعرفالمفدلمة.الاسفار2-

انهمنيقينعلى،دمشقطريقعلىخبرتهمنذ،بولسوكان.الربابنةوتفاسير

علىالدليلاقامةإلىيسعىلاانه.مخلصبصفةيعملالذك!الحىيسوعالعقى

انهذلك.المقدسةللاسفارمجددةقراءةعبريفهمهاانيريدبلألاحداث،هذه

نكنشفان،يسوععرفناقدنكونانوبعدالامور،انقضاءإثربامكاننا،

المقدسة.الاسفارفيعنهالانباء

اساله

يفسئركيفمخلصأ-يسوعوأعلاناالمناداة11حصرأ-وهى26-37الآياتفي*ا-

المقدسةالاسفارمننصوصأيةالىمعئ؟منهويستخرجيسوعموتبولس-

قانونفيذلكعنيعتركلماتبأية27-92؟الآياتفيللنوسعتعودون

؟الايمان

رأيكممايشذد؟ماذاعلى؟يسوعقيامةبولسيعلن03،37-الآياتفي2-

المقدسة؟الاسفارمنيوردهااليبالمراجع
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ةءللقلاتلىامسا

رؤساءأبدأهالذيالرفضعلىاللةجوابهي،لبولسبألنسبةيسنوع،قيامةا-

بالموتعليهحكمواحيناخطأواكونهمعلىتبرهنانها.يسوعتجاهاليهود

قبلمنكمسيج،الملوكيتنصيبه.ممثابةهيوقيامتهكاذبا.مسيحاباعتباره

0()آاللة rrتؤكدفسوفومخلصآ،مسيحأداؤدبنيسوعاعتلاناما

.مميلادهالبشرىمنذبللا22(،3:الويسوععماذمنذالاناجيلعليه

32-33(.:ا3الو

يسوعحركةانعلىالبرهانهدفذلكفليس"،الكتبفيكط8نقولحين2-

بالاحرىانها.النبؤأتأحدىبالتفصيلحنبقتقدمنه،الكلمةتلكاو.--فذه،

وهذابعذ!(.ننتيمالم)ونفهمهبدأناوقد.ممجمله،يسوعحدثفيتأمل.ممثابة

نورجديد:نورفيالمقدسالكتابلكلقرأءةأعادةلعمليةالمجاليفسحما

يستشهدون،الكبرىالاعمالسفرخيأاباتفي،الرسلنرىوقفما.القيامة

مشروعضمن،وعملهشخصيتهوضعإلىبالاحرىيسعونانما؟ليسوعبأقوال

اخيرأ.كشفالذيالاكبراللة

فيستسهمألى)وهيالايمانعنالاولىالتعابيرتظهرالاعمالسفرخطاباتفي3-

(:الموضوع9/ملفراجع،ألايمانقانونصياغة

لداؤد،قيلتالئالمواعيدئتفمالذياللهمرستلبصفتهيقذمانه:المسيحعن.

33(.)1المسيحالملك23-25(،)1المخلص"11وبصفته

مشروعيحققانهفقط(:52آ)هناالروحومعالآبايئهمععلاقاتهعن.

فقطفضحها-وليسالخطاياغفرانالتبرير،الأكبر:اللة

38-93(.)آ

لوقا.لاهوتمنالعريضةالخطوطعنتعئرالاعمالسفرفيالاخرىا!طا!ات4-

42؟ا-.24:ا-22؟6ا:،ببذرسخيأابات. : r؟أ42:ا-26؟

:5rr- 9r5-34:11.17-43؟5:1؟
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0\-52أ:44؟ا-ا136:،بولسخطابات 22-13، ? V 1، V

21-26؟6:27-01:26،23-21؟24:ا-21؟35:22-18؟

17-02 : VA.

2-753:اسطظنس،خطاب

2ا-51:13،يعقوبخطاب

خطا-اثينة

ا-34(17:6الرسل)اعمال

..؟يخنداالرفيالأق!تفتىيخنتفئيالدفيالأغفأذثمئقافتياثوخيداثخطألث...أنة.....

:"الايتكادالىدعوةبمتايةانه!ياسمهيسميهات9قب!،يسوكصعتالحديثفيه

،انعجصدعتيكلبروصو".والحقيقيالحياللهخدمةاجلهت،الاوثانعت

ياببأمل!جديرحملايإإنجهميمبلإنانجييبقبإليلإنجإنيهبلتجدث

لأقتأ.1تماالا!1لمذيتة!1ى؟ذفيئرةول!!ثينة،1يطينتظرهطلئ!بووتجينط16

قن1لمآينةهـخةلييومكلتوئ!طثص1لمجقحليثإدص1و1ليقودصئظطبئثآخد!1

ثظفىفيجثوئه.آقي!1لمرقيوويبمايقو!يثن1لفلاييفة1لغمق1ئصى3و"1طلا.يلظهم

بيماطهئبشر"آئهئئدولآخر:1تجعف!فغبقويه؟"وظفى!\لزظز"1هذيؤ1*طذبغففم:

إفىبه1و!روعيه1كقبقو91لإقة1وبيشوخئبئر"!ن1ءلهذلك؟غريبة

تغرفئه؟فذي1لجذيذ11\لخليغهو"هذطئعيرثت1قذهلله:1ر!لو1يأز!لو؟عش

فقد12؟ذثكيغئئطقعيرثآفيلزغنثوئحنكرية،أهو!آفيإإفىتنم!فأنت02
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1فبريى1نجل!ثر!طتي3يصبرثو1لآ!إنبهن!جمندهملون1ل!قيونجميظآثيتة1ه!ىن

جديد"\.ى3ط1يسمغو\ز1لمويقو1قوهوج!1و

!ثتديديكم9!1آئينة،1هل!ئي:وظلثأزيو؟كس1وتسظليبولع!ثؤق!2

عليه:كتهيكألأوخدلث1تإلكغإلى\نظر"بلزوآظ2\لإليوخه.كلين1يذيئن

فى،\ث"إ1به.1جمشز"كمآظ1ك!!ثذتجه!ئه،1ئئموتغئدرئهطط.1لمجفوفى1لإ؟!فى

!يئلييسكقلالأزص،1و1لعئط؟،تثهوئذكط1و!يه،لطتم!وطمخ!1لذكلط1

1فذيهـفومثيذ.إفىيضبئىوللوكطتجشترثة،1يدتخذفهلا5\رلإتدكط،1م!تنغظ

هنبخشيرئة11ثاقمتجميع!مخ!6\ثقذيعثقء.كل1لتقتى!رلحبة!و1لجتق1بخميحيقعث

1ئكة!ومؤقؤتة1ؤيخنةيش!هموتجع!!كئلا،كأ1يلازوخ!على1ييشكؤجد،1و1فر

عنتجعبل!عر"1"لههح!،إليه3ويهدويتخسث!وئهلغلفم1ثلةعتن1!إليخئوقخيماوذة،

ين1يضفنحنبنكم:لثعز\،ففىصك!ينى،ووحزصكثجلاظثفيه"2يظ.كل

1تج1لد!طبئئف1لألاهولتئدمتتألأ1ثذ،م!ئا،لةهنوئحنعثب،92!تجثم!ئا،يئ.

1"ب؟عنطركهللة11غفى.!ثقآوخبفى.بمبجمتهلإفط1قتلة1إذلحجز،1لمفئة!1ئج1

يدينيؤظخدذلأبمله31كلدق!فى،وفيتجميظ1يتؤبو1قللظييى1لآفىئعينوهولجق!1

علىبزطظأجمينيلظييىتجع!!وقد،فيلكآظقه!خليدفيدينوئة!كدفي1لطلغ!يخط

هيزكآحتنىت11لأقوكتمة!يبهآ1شمعوإفى32هط؟ت1لأقو1ينمن1!قهإذ1يلامز،

خرخ321وهكذ!1خرىهزةذلكصلك!عنئيتستمغبغف!فغ!1!خز:و!فى!بغف!فم

ديونيسيوسوينهم6هنو\،وإيه11نفتمولرئإلي1كتي!آفى؟بغضص"3يينهم،هنبولى

هغفط.3آخزوو1متريع!دئحلا1آة1هرو،1يهزتو؟كي

ثظلة!!ماللآ

الحطبظروف16-1:2

يعرفودأندونيكرئونهالذىبالالهبولسيبشر22-23:

قطيحذهلاللعبادةمكانأي:الخالقاللةانه24-25:
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جدأوالقريبالخفى،التاريخوعيد،الحياةمصدرأنه26-27:

شىءكلنستمدمنهالاوثأن؟منالعكسعلىهو28-92:

ئرستقهأقامحينذاتهعنكضفلقد03:3-ا

r 3-4 c:الخطابتجاهالفعلردود

مكلومات

لآلهةالمخصصةوالمعابدالتماثيلكلمشهدكان".بالأصناممليئةامدينة1اين،-ا

الدمحقالعطشعلىجيداالضوءيسفطانهالالليهودى!عثرةمصدر،كثيرة

موجهةكعاباتعنكثيرةأمثلةوجدتولقد.الاثيننلدىالفكريوالفضول

بول!خطابكتبالاريوباغعى،تقةعلى،واليوم".مجهولة"آلهةالى

.كبيرةبرونزيةلوحةعلى)باليونانية(

3)القردآراتوس:السامعينلدىمعروفبثاعربولسيسسهد28الآيةفي2-

بعلممقالةفيكتبقدوكان.بولساليهاينتسبالىقيليقيةمن.م.(ق

أيهامديج،دونمن،باسمهأبدأتنادوالازوس!بالالهنضيدكلاليبدأا:الفلك

وهو،.نبوببتهنحنوهكذازوس.إلىبحاجةجميعأفنحنذهبنا،أينما...المائتون

مجموعة...الاوقات...مناسبةعلامأتالشريمنج،رقيقأبمثالعلى

011...الفصول...الكواكب

اسال!

لدىمفهومةهىوهل24-92؟الاياتفيبولسبراهينمقعةلكمتبدوهلا-

ا؟اتقياءاوثنيين11

؟بيسوعللتبشير،خطابهمن033-االآيتينفي،بولسقفزةفيرأيكمما2-

السامعين؟فعلردودتفهمونكيف3-
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!عللقلاترامسا

العناصروبعيزا9-.ا:شافيإليهاتلميحآنجدالوثنيم.باتجاهالكرازةا-

الدينونةذكرالاصنام؟معبالتضاد،الحقاللةعنالاعلانهنا:نجدهاالى

سالدروساستخلصبولسأنغالبأويقال.القائميسوعمكانةمع،الاخيرة

بأثينة،مرورهبعدمباشرةقورنش،إلىوصولهيصفإذفهو،اثينة.فيفشله

...الحكمةاوالبيانبسحراللةسرلأبفغكمآتكملم11ا:2-5؟قورافيكتب

المسيحيسوعبل،المسيحيسوعغير،بينكموأناشيئأ،أعرفانأشألمفاني

نأشاءشكولافلأنهاثينة،لخطابالمساحةتلكلوقااعطىواذا".المصلوب

فشلأ!يعكسأنشاءممااكثر،السامعينمعالتعاملصتنموذجيأمثلأيقذم

ذاتهالوقتفيممسامعينلدىبه،تمثزالذيالروحيالانفتاحبولساستخدم2-

فالمسيحية:والمفكرينبالشعراءاستضهادهبذلكريوحىجدأ".واتقياءوئنيون11

وتعبيرهافكرهايدعمماالوثحيلمالعاديانات"11مناستعارتملماالناشئة،

عبر،الشعوباحكمة"1سكثيرااستعارتانهاإلاوأعيادها.وطقوسها

18(.الآيةفيوالروأقيينالابيقوريينمنسيما)ولاالكثيرةالفلسفيةالمدارس

.الشعوبحكمةفيالمتجسدد"،الانجيلاخلفيات1عننتحدثأنوبوسعنا

اليهود،باتجاهخطاباتهفيكماالبيبلى،التاريضذكرعنعوضأفبولس،

يهتمالذكطوألارض"السماءرب11:الشموليةتعكع!كثيرةعباراتاستخدم

اغ..."البشرىالجنس"كلالأشياء"،"كل،ابالجميع"1

الاهتمامإلىأشارةالجملةهذهتبدو*:اخرىمرةذلكعنلك*سنستمع3-

سامعونهناككان،وبالقعل32(.آفيالبعض)أستهزاءالرفضإلىمنهاكثر

هذالسماعألاستعدادقليلىأليونانيونبداذلكومع.مؤمنيناصبحواكثيرون

نظرفي،الموتانذللث.(anastasis:)وباليونأنيةالقيامة"11عنالحديث

الشوقذلكيصبحوهكذاالجسدى؟سحنهامنالخالدةالنقسيحررأليونانيين،

الارضية!الحياةهذهإلىالعودةيعىكاناذاسيما،الجنونمنضرباالقيامةإلى

قورنش.يونان!اعترأضاتعلىمباشرةبرلسيجيب15،قوراوفي

68
http://kotob.has.it



(2)لاسلااع!ال010

الروثيةبوليىومية

أ-38(02:7الرسل)اعمال

:.ق!.نرندنوذألأخيرةان!ضيةةاكيدةبنثننذاافن!ننأنشيوخب!فندق!3اغينهتبر.......:؟

الكنيسة:موضوعفيرانمتكليكلبمثابةانهومتشر.ع،1ذاتهالوقتفي:

؟ملببم؟لي!ا!:

ثن!قدهو\"1ثكنيشة1لثئيوخيشذعي1ئتشىإفىهيي!طقظ!!!ين!1

أؤفيفندقغتيتظثي11لمذة1لطؤلكغمظقلقىئتكيفصئعلقوفى:طفى!لقم!ليه

أطنيو1لدفوعثث\ذنج،فغ1تؤبكل!ثثي!غملثفقذ91آهـبية.كأص1!ثيهظنثويؤ؟

كثبلئفيذكم،شي؟فيققثردثو!02ليقود.1قبلذبلأ1!تتئ1لجحق!1لق

آفى1يونيي!ليقود!و1أظهـثذفكئعث21لبئوت.1ولطمة1يلاطجمين1ليكلفكم1و1جمظكم

لالر،وح،11ئسرو!أورتئنيحإفىطص\ليؤ،1طغنذ22.يسوعظبر1وئؤينو1طةإفى1يؤبو

آفى،كل"قدين!ليلييؤ!كألفدئ!ص1لرهوخآفى؟1على13ثي!.لييحذلث1طذ1ذ!ي

ي!مة"جمثدي،!1زىولابخيائي1ئاليلاوليهئي"2.تنتظرئئلثئدإثذ1و1لمسلاهـي!

آشقذ\فىآي،يسوعلرث1من!تلعيظفئيخدقة!11إتغو!ثوطي؟تغ1قثذمبي

!يرلثئذين!1\تئغيؤ،،1بغآتجفيو1تزؤلين1لكملآ113كلغ1ئا25و1لمذةيخعمةب!زة

يكم"هنتجيرجمث!أتيأ!قكمثيو؟11نث!قذإثذلكص16جمشز"بلمتكوت.كئفمينقم

رلخميحيهئقئعبكم1فتنبقو"2كئه.تدبرو!1!ةإبلايخكم\ققئر.في1يلا!لي!2تجميظ،

ممتشبظ1لثئ1!ةتجيش!على1يتسهزولةحزأ!لمذد!1لر،وخ1تجغتكغ1لذكطلقطيح1

1بقطيحعلىلبقيلاظطقةفيظبئتجعد!!خيليفيكمشتدخ!1قآعلغ1ول92وبدهه.
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1فجمهم.على\لتلأهيدييحم!1؟لمفئلافى3يتكلفو1"ظولأنف!يكميينكمين02ويقوأ

كو+بنكمئصغعنل!!،يتلصتي،1سنؤمدة!ثلاثيآكفأ1\ئي1ذكررو311طتنبفو

يش!ذآفىعلىلظد!"1وهونعمتهكيمةصو1طةآسؤدغكغلآول221و1لدموع.دث1ذنجآظو

دهبولايفئبمالييؤظدغبثط133لمفذئس!.تجميعهحلث11لصرلكغريجعل!بئبفى1

!فضنيطبتيو!ج!!عتظهاتيييذفيأق3تعلموألئم"3وآخد،جمنذلبلؤلاو

1لفعقظ8،ئسي!1قعبيجبئلجقذ11هذبم!ل!1ءلهقيفى؟خلىلكمبئن!ث35وقذ

ين!!1كطغلغطا؟1ليلسثطدة1ئفثعمه:هودفى!وقذيسوخلرئث1كلاآكرينص1ذ

فأققؤ\آجمغين،ذموكهم!3وظفتتخميظهغهمثمتلىثثغ1هذ26!فىيلاخذ؟1

يرؤ\لنإلهميقويهخصو!فحزوي!!8طؤيالأ،وتجتث!هبولعلىك!يئعلىبئتف!طم

لشفينة.9إفىهشيزئم6ليؤ،.1تجعذتجفهو

ا!هالللاطة

فولظرا:أ71-81

السالفةبسيرتهبولسيذكر1:2اب-8

ينتظرهالذيالأليمبالمصيرواعانه22-27:

أليقظةإلىالمسؤولينمناشدة3:'81-1

اخيرةوصية.ممثابةهما،ومثالهبرلسصلاة32-35:

-36rA:الودأع.كلمات

مكلومات

)تركيا(،الصغرىآسيامنالغربيالساحلعلىالهامةاليونانيةالمدينةافسس،-ا

طويلأ،بولسمكثفيها.المنطقةفيشخوصأالأثريةالمدنأكثرمناليومهي
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وبالاخص2(ا-.9)1جمةصعوباتفيهاوعرف،ه4وه2الاعوامبينما

أستدعى،السببلهذابولس،أنالمحتملومن.t(.23-:ا)9الصاغةثورة

المدينة.منالجنوبإلىكم4.بعدعلىالصغير،ميليطشميناءإلىالشيوخ

.ممثابةوهيالمصدر،مجهولة35الآيةفيبولساوردهاالىيسوعكلمة2-

كلمةانها:(agrapكاطأغرافاوبالجمع"،مكتوب"غير)قول*اغرافون"

مامخطوظةعبرسواء،معروفةولكنها،القانونيةالاناجيلبهاتحتفظلمليسوع

الكتاباتأحدىعبرام،الكنيسةآباءعبرام5(،6:لو،المثالسبيل)على

المسيحية.غيراوالمنحولة

تث94؟)تكالقدىمالعهدفيجدأمعروفادبيفنهوالوداعخطب3-

بشكللوماولدىالقدماء،الكتابولدىاغ...(ا-26:ملا33-32؟

الذكطالخطابهذافيلوقا،وجمع13-17(.يو)أنظر25-2238:خاص،

.ومشاعرهالرسوليبولسنشاطجيدأتصفملامحأئفه،

اسفل!

هىوما؟وظائفايةأجلوصتإليها؟تلميحتماوسئضيتالئأيخذم"11هىما-ا

المطلوبة؟الصفاتاوالالتزامات

وحياتها؟الكنيسةعن،الخطابهذأمنتبرز،صورأية2-

28؟الآيةوفي23؟الآيةفي22؟الآيةفيالروحعملتفهمونكيف3-

!عللقلاتلىامسا

11."الشيوخالآنمنذتظهرالكنيسةفيالمستقبليةالحدمأخذتا-

A،2)آ"أساقفة"ثممنذعواوقد(،القسسأىع*كا!ء353أه،17)1

ومنها4،أ)ءأولهكل!ة"الخدمة11كل(42)1أيضأبولسويتحدث.
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ادناه)أنظرالربمنذاتههوتلفاهاألىالثمماس(اوالخادم"11كلمةأشئبنت

توحىكلهاالكلماتهذهانإلىالاشارةوتجدر(.للمناقشةسوال13/ملف

لافهي.نزيهةوخدمةحكيمةوقيادةجيدةبادارةتتصفكانتالجماعةبان

العهدمنالموروثةالعباديةاوالذبائحيةأوالقدسيةالدينيةالمفرداتإلىتنتمي

،عبادةل!يتورجيا،)كهنوت،المفرداتهذهئطثقسوف،بالعكسوانماالفدىنم.

عنالحديثلدى،كافةالمشحيينعلىبللا،يسوعموتعلى(تقدمة

النشاطاتعنالحديثأوا(4-.2:ابطبماا:2)روماليوميةحياتهم

.(2:71فل؟51:61)رومسوليةالر

:مراتثلاثالقديرالروحذكرورد-2

بسببليس":الروحاسير11انهنفسهصتبولسيقول22،الآيةفي-

12فيالسلاسل"11 rمنذخاص،بنوع،الروحلأنايضاوأنما،ح!سب

51ا:اا؟9ا:.فيالعباراتانظرالتبشير.يقودالذىهو8،ا:

بول!.إلىبالنسبة601-7،:ا26-4؟:13وفي،بطرسإكبالنسبة

انني"1تدخلعبرأ-14،.21:فيروند.مماالتفكيرعلى23الآيةتحمل-

(.ذاتهببولساللقبهذأ)ويليق

مهئتهمينبوعبصفتهالقدسالروحتذكرالاساقفة"،11بخصوص28،والاية-

عن،أسرائيلتاريخفيقيل،.ممأيذكرماوهذاكلها.الجماعةخدمةفي

92:اا)عدموسى 1،)V34(.6:ا؟.3:)قضوالقضاة

ناالمفيدومن.ألاعمالسفردطمرةحمسينمنأكثرالقدلرالروحاسميرد3-

منتخلوصفحةتكادولا،عملهعنلوقايتكلمفيهالذىالسياقنكتشف

شهادةالتبشير؟فيهاخميرألىالحدودفتح؟ومراحلهالتبشيربدأيات:ذكره

شركةالتحرير؟مناسكال؟الفرحالاستشهاد؟حذاحيانأتبلغوقويةصادقة

كانالزمانذلكافي1بألىالاعتقادمنرحذالي.حدثتازماتأعقابفيجديدة

معه.نتعاونكي،اليومنكتشفهكيفنتعلمأنينبغيبلا،افاعلأإالروح
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يملجرلهير!اا

أنغقيايودغفغتغوفي

انها)وثنية(ا-ا.امم11عناووثنيين"11عنالاعمالسفريتحدثماغالبآ

،01)رسل)اليهودية("الأمة11بالمفردتعىالئ"etدي!11osذاقااليونانيةالكلمة

؟01:54)اليهودكيرالوثنييز"،11أممط(،ه:)2عامبشكلالامم"10وبالجمع2(،2

العبرية،اللغةاستخدامفيالتضاد،يعكسماوهذااغ...(.27ا:464؟13:

علىوذلككوييم(:)بالعبرية:الامم"11وبينأم()بالعبرية:)اسرائيل("اشعب1بين

هناككان،دلكومعالاصنام(.وعتاد)الموخدونوالدعطالعنصرىالصعيدين

/4رقمالنص9،ملف)راجعو"الدخلاء"ادلة"الجسور:"خاثفوبعضاحيانأ

(.للقراءةمسارات3/رقموالنصمعلومات2/رقمالنصايضاراجع؟معلومات

ابدأ،حاضرةالدياناتكانت،الاولالقرنخلالالقدبم،العالمهذافي

اثينةلأهلبول!قالهاكماكبير"،حدإلىاتقياء11،الغالبفي،الوثنيونوكان

فيكثيرأ،لتده!المعجزاتتكنلمو3(.رقمالنص:اعلاهراجعV؟:\)22

لبوعليمA(:)24-9السامرةفيالساحركسمعاناسحرة"،1فيهؤجدعالم

ايضاولنا91(.:ا)9الافسسيينمنبهيستهانلاوعدد8-12(:)13قبرص

فيوهرمسزاويشوكأنهماخسباحينوبرنالالبولعرجرىما:اخرىشواهد

فيارطميسعبادةمنيرتزقونكانواالذينالصاغةوثورة8-18(،ا:t)لسترة

في،العديدةالديافاتفييجدانالمرءبوسعكانوهكذا4(..-21:ا)9افسس

احيانأالوثنيينبعضيحملوكان.والسمينالغث،الرومانيةالامبراطوريةارجاء

الالوهية.عنساميةفكرة

الدياناتإلىجذورحاوترجع؟تقليديةدياناتهيالشعبيةالديانات

هذهوعرفت.المدنتحرسالئالآلهةعبادةعبرايضاعنهايعتركما،القديمةالريفية

كانتفلقدانبعاثها.دعمالذياوغسطسعهدفيالتجدد،منشكلأالديانات
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كانكمامجدها.أوخفيمورنتسفيافروديتومعابدافسس،فيارطميسمعابد

11السيد11إلىالموخهةالعبادهكانتواخيرآزمنها.والعرافةالفلكعلملممارسات

(yrios،)!سيرفضونها،المسيحيينانإلا؟إلزاميةشبهاصبحتقدالامبرأطور،كل

11.:احداسئد1سوىلهمليسأ!ليقينهم

عنيبحثونكانواالذىالوثنييزتجتذبالاسرارذاتالديماناتوكانت

ايقنواحئياناتاللىتلكفيالتنشئةتلقوأانفما:فرادةواع!ثرعمقأاع!ثرخبرات

الشرقصتالقادمةالدياناتلهذهوكانإلاهتهم.اوإ!مصتالخلاصينالوناكعم

)سيبيا!(ديميتيرلضرفعلىأثينة(من)بالقربأيليزي!أسرأرسيماولاكبير،محاح

رصيدلهاوكانمصرمنجاءتالئايزيسواسرار،الطبيعةلقوىالأمالالاهة/

روما.فيكبير

لمعاتبالاحرىفجاءتعمقأ،الاكثرالدينيةالتوجهاتانإلا

معالحالهىهكذاالتوحيد.ديانةباتجاهشطحاتانهاوالشعراء:الفلاسفة

Y:17رسلفيبولسبهاستشهدالذيآراتوس Aثم،ومن3(،رقمالنص)راجع

ألانسان،بانعفمالذتد-138(.)الرواقىالفيلسوفايبكتيتمع،طويلبأمد

(.الله)ابنحقآهو،وفكرهبعقفه

امتصطا

المقديعةالايعفاوقرايةاعادة

قيامةسهود،الاولينالمسيحيينإلىبألنسبةنفسها،فرضتبديهيةهناك

اللة.موأعيدأتمالذيذاكحقأمحو،الصليبعلىموتهمنبالرغمفيسوخ،:يسوع

كيففيهاويكتشفون،المضدسةالاسفارقراته،كللدون،يعيلىونراحوأومنذئذ

واكتماله.الاولالعهدتمامهوالمسيحبيسوخالجديدالعهلىان
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ضةا4ل!اداسق!فم!ا

كأنإذاسيما)ولاالاعمالسفرمنألاولىالصفحاتأستعراضنالدى

الدائمالاهتمامنجدفاننا(،مائلبحرفالماقدسةألاسفارمراجعنبززطبعةعبر

خيانة"انفهمكئ02،ا:فيالمثال،سبيلوعلى.المقدسةالاسفارقراءةباعادة

كونهالعنصرةحدث"ئفسئر"كى2،ا-ا27:وفي؟استبدالهوضرورةيهوذا

03،31-2-28،د2:وفيألانبياء؟بهوعدالذيللروحالعظيمالفيض

11اقيامةكلتللتعبيركلماتعنالبحثمع،الصليبعثرةمخاوزيتمكي34-35،

اللة.يمينعنو"أرتفاعه"يصوع

ايثا6ذاقالاق!4

ئفهملارواياتوأضر!،مرجعأيدونومنالاحيالت،أغلبفي،هناك

للبقاءنتعرضالضوء،هذادوتفمن.المقدسةألاسفارضوءفيإلاذأتهابحذجيدأ

هيهكذأ.للروأيةالمركزيالمضمونندركاندون،الخارجيةالصورمستوىفي

صعودروايةتكونانتفت!رضالتيا،6-اا:في،يسوعصعودروايةمعالحال

نقرأان-وقبلأدركناقلىنكونجيلىاذلكفهمناواذأ،معروفة2مل2فيايليا

يعمل،سوفالجديد()ايليايسوعفييعملكانالذىالروحانالعنصرة-رواية

كماالسماء.مخومرتفعأايرونه"1الذدت)اليشاع(تلاميذهفيفصاعدأ،الآنمنذ

أحزقيالبرؤيا،الزيتونجبلعلى،الامواتبينستالقائمصعوديذكر

11.المدينةشرقىالجبلاعلئ1،المخلصاللةوحضوراللة.ممجدتتعفقالى

!يةفادل!بافطا

المجدددـالقراءاتهذهعلىبرأهين.ممثابةهيعديدةخطاباتهناكانألا

امأمأسطفانسخطاب:رائعانمثلانهناك.ألاعماكسفرمؤلفنطمهاوالى
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.ممثابة-وهوبسيذيةأنطاكيةمجمعفيبولسوخطاب(،ه-3ا)7:السنهدريم

عنالتعبيرفيبولسوأجتهد4(.ا-ا6:)13والانبياء"التوراةقراءةابعد1موعظة

بايمانالصلةعبر،المسيحبيسوعوالخلاصالفصحىالحدثأى،المسيحيةجديد

كبير"عددلدىبنجاحاولأ،،الموعظةهذهحظيتولقد.ورجائهأسرائيل

فىت،والرفضالحسدإلىالنجاحهذأأدىحين،ولنيوالدخلاء".أليهودمن

الوثنيين"نحوابالتوجه1يأمرهالرببولسسمعالمقدسةالاسفارخلال

13(:.)46-47

لى!للمفاقشةا

بوليى؟اهتدايعننت!مهلى

إلا".شاولاهتداء11عنوان9()فالرسلأعماكروايةعلىألمحلقماغالبأ

ل11:فكتبالتعبير،هذابشدةأستنكرببولسواختصاصيآكبيرامعاصرامفسمراأن

ألاحوال،أحسنفييرتضى،وقد!اهتدائهعنأحديتحدثأنأبدآبولسيرضى

لم،وبالفعلالاغصان".بينموقعهغئرذاتها،الضجرةفيبقائهمع،بانهيقالأن

كالتسالونيقيين؟،قدامىبوثنيينيتعلقمافيإلا"اهتدأء"عنقطبولس!يتحدث

9(.:أتس)ا"الحىالحقلفةلتعملواالاوثانوتركتمأدثةإلىأهتديتم11

ي!ه!41ههائلل،اليهاله

إلالهكونهمع،الذيالالههذأأباثه:لإلهامينأدومأبولسبقىلقد

علىغيرةالممتلئوشاول.شريعتهواعطاهاسرأئيلأختارالبشر،لكلالوحيد
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ايكشف1اللةوهوذا؟الناصريينمرطقةلمحاربةدمثتإلىذهبقدكانأدتة،خدمة

الفور،وعلى.والربالمسيحأنهمعلنا16،12(،:ا)غلايسوع"ابنهعنله

ربنأوأبىادلة11عنيتكلمبولسأخذومنذئذ.يسوعأبالهبالنسبةالحىادلةأصبح

11،الأب11أسملديهوسيصبحاغ...(.rا:311؟:اقور)2"المسيحيسوع

لئة.علماسم،فأكثراكثر

الطيبنا!فه

يسوعاباكونهعنلبولساسرائيلإلهكشف،دمشقطريقعلى

امن1المده!ثر:الحوأرهذام!تعنألاعماك،سفرروايةفيلوقاوكشف.المصلوب

ذأك،فيسوع(.ه6:)رسل"تضطهدهانتالذييسوعأنا-رب؟ياانت

حكمفيهوئفذعليهألمحكومذأك،أسرائيلأيمانحرتأذىالكاذبالمسيج

الصليب،يعلىلموححكذادئة.معرفتهقلبفيحيأ،لس!بريلنقيهلص،بصفةألاعلىام

درجاتها،أقصىفيادلةمحبةعركشفااصبحبالعكى،بل؟لعنةولافشلأإذن،

لدىاهتدأء"11بالتاليكانوإذأ22-25(.:ا)اقوراجنونأ"1أوهوىوكأنها

الدخالرسالةخاربةصتفعوضايسوخ:تجاهألانقلابهذافييكمنفانما،شاول

يأانجيلأ،بصفتهاوينشرهاالملأرؤوسعلىيعلنهابولعر/شاولهوذأ،المصلوب

الآب.محبةبشأنسارةبشرى

المقدليمةلااسمفا!5لدبد60اقل

المقدسة.الاسفارفهمفيبولسطريقةتبذلتالوحى،هذأبفضل

الاسفاريقرأونالذلىاليهودبخصوصبعد،فيماسيقولحينذلكوسيتذكر

العهدئقرأعندمامكضوفغيراليومإلىيبقىنفسهالقاعذلك"إن:المقدسة

11الربإلىبالاهتداءإلاالاتناعهذايرفعولا...القناعهذائرفعلمالقدىم...و
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عنيقالمايطبق،المقدسةبالاسفاربولسيستشهدوحين16(.،314:قور)2

الشكرصلوأتوفيسوأء.حدعلى،ابنهيسوعالربعلىكماالآبعلىأدئة،

الخارقة،بطريقتهفبولست.يسوععبرالآب،أدئةدومأبولسيباركيرفعها،الى

الوقتاحان1:الجليلمنانطلقتكمايسوعرسالةالواحد،بالحرفعايق،

.(1د:1)مر"بالبشارةوآمنوأفتوبوأاللة،ملكوتواقترب

!اءة

بوليىدعوةووايات

26(22؟9؟)رسل

ذأتهالحدث:بولسدعودعنرواياتثلاثالرسلاعمالسفرينقل

2)22:لسانهعلىؤضعتاروايتينثمومنا-91(،:9) -\ r18(.-269:و

الروأيات.لهذهازائيةلوحةأليكم

v%رسلYYرسل9رسل

ا-59-ب23-األاضطهاد:قبل.ا

دمشقإلىالطريقفي2.

حنانيارؤيا:دمشقفي3.

حنانياتدخل

الرسالةوضوحبعد:.4

3-9

01-16

17-91

VA

6-11

)12(

13-16

17-21

12-Aا
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النور:مشتركةعناصرخلالمن،دمشقطريقعلى،نفسهالحدثئعرض-

يسوعأنا11سممع:الذممطوالكلامضأول،سقوطالسماء،منالآتي

مأويسمعيرىقن؟أختلافاتهناكانإلا".تضطهدهالذي)الناصرممط(

؟يحدث

26،الفصلروايةأماا؟222:فيإلاحنانيارؤياتذكرلم،دمشقفي-

.شاولوعماذحنانياتجهلفهى

الوثنيين:لدىالرسالة-

15(؟)9:وحدهحنانياخبرهايتلقىا(

17-21(؟)22:اورشليمفييسوعمنبولسيتلقاها2(

أ-18(.6)26:الرؤيابدءمنذيسوعمنبولسيتلقاها3(

صحفيةتقاريرلي!ستوهى-رواياتهتنظيمفيكبرىبحريةلوقايحتفظ

،المثالسبيلعلىفعلى.المؤلفالحاحعنلتكشفالاهنا،التفاصيلوما.البتة

أليهودية:جذورهتجاهامأنتهعلىالسنهدريم،أماميشدد،بولسنرى22،رسلفي

رسالته؟بولسدعاالذيهوأبائنا"،اله11؟"الشريعةبحعسبتقىرجل11حنانيا،

".الهيكلافي1صلاةاثناءإليهغهدت،الوثنيينباتجاه

سوىالروحيةخبرتهيذكرلم،رسائلهفيبول!أنالىالاشاردوتجدر

مقتيعب:وبشكل،مرتين

غايةأدئةكنيسةأضطهدكنتحين...سمعتمالقد1الغلاطيين:إلىالرسالةفي-

ودعاني.امى،بطنفيكنتمذ،أفردنيالذىاللةلدىخئنلماولكنالاضطهاد...

...بلوالدماللحماستشرلم،الوثنيينبينبهلابشئرابنهلييكشفان،بنعمته

.(71-31:ا)كلاااذهبت

أيضأقي(القائم)المسي!تراءىالأمر،آخرااالقورنثيين:الىالرسالةوفي-

لانيرسولأ،أد!ىلأنأهلأولست،الرسلاصغربانيذلكال!عقط.انا

.A(q-:15قور1)اللة"كنيسةاضطهدت
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!

الاعمالىيفرفابوليىملوات

حالةفيوهو،بولسصلاةتذكرالاعمالسفرمنعديدةمقاطعهناك

.برؤىغالبأمرتبطةصوفيةخبرةعنفضلا.معهوحوارالربكلامإلىاصغاء

نفسهعنبولعىدافعحين2(.17-ا:22)رسلاورشليمهيكللي

وحمعرأى"11لقلى:بالهيكلصلاتهابانانخطاف"،11عنتحذثأليهود،أخوتهامام

يسوعمعمكثفألقاغكانتفلقدا(،6-.)1دمشقطريقعلىخبرتهاما.الرب

يسوعمنتلقىفبولساليهود.يقبلهالنشهادتهبانأعلمهالذي،الرب،الحى

2(.1)1"الوثنيينخوئرشل(.!)رسوكوبعثته.رسالتهبالذأت

لتوجيهحاحمةجديدةرؤياهذه(.1.-9:ا6)رسكبأررباا!لرور

تبضيرإلىدعانااللهاناموقنين1،بالذاتمقدونيةوفياوربا،إلىالعبورانه:رسالته

المرتبطةوالروحيةالثقافيةألاضفهـاءاتكلمعول!تجغرأفي،توجهانهأملها".

سيرحسنعلىيسهراشخصا"1،الواقعفي،هناكأنالا.اليونانيالعالممعباللقاء

الانجيل.كلمة،الكلمة

لإقامةدافعأالرؤياحذدستكونا(.9-.:اA)رسلقورنتسفيالاقمامة

شعبأليفأنمعك...فأنا،تسكتولاتكلمبلتخف،الا1:قورنتسفيطويلة

ورفاقه.لبولسحافزمنلهويا،برنامجمنلهيا".المدينةهذهفيكثيرا

ليلأ:بولسيكقمالربهوذا.(ا\:23)رسلرومامنالعودةلي

رومةفيتشهدأنيجبفكذللساورشليم،فيلأمرممطالشهادةادئتفكما"تشذد،

".الارضأقاصبئصت11:سيتم1:8فيالمعلنفالبرنامجأيضأ".
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27Y:)رسلالفرقبعد -tyr).انحرافمناسبوعيناعقابفي

بقيةعنفيهالهيكشفاللة"،املاك1منرسالةبولىيتلقىألمحطمة،السفينة

وكلبولسحياةسيحفظالذممطهواللةانذلكاوثق!ا"تشخع:الاحداث

روما.إلىبالرسوليبلغان:مشروعهويحققمعهالمسافرين

...

AI

http://kotob.has.it



-،*-م
...":--!

ء(-إء*?آد
---ةء.لاو-كا.ة:+03

ا4-**2*-ير-مو.-8!4
ص!ت7ع.%005

!ا!-

-3.ى.+:ع-.،ممفم-

.103ءا
Lw؟؟:+"..

*ثمععع--ح!ول.ولئجأ.-ة7

ه.*،.-3*،+،-6!

؟ئخةء?،،*سه!ه+-:-3

.*ى""-ء،.ء.،ير

."لهضغ+فية،صونق!عبمممبخ3لاععي!ء-+

ثي.؟ائم!8-5دأ!م!!ث!بهآم!،!ص"ه

15--!--+م!!بما"ب!كبثهـفي!"!ر

ععء.7،،؟7-هـ*!ط!ت34ا.

http://kotob.has.it



ال!11

!للللىالق!يلللىولللاثلى

ل4الق!م!ا!ا

(فيلمون،تسالونيقيأ،فيلي،قورنتسأ)ا

!الحثوى!

1،)لىبونفط:!ضد

كل:نص

\،1-ه15:قؤد1"لأظ!ألمسيح\.

1o*)1لمسيحجسدآنتم2. ! 4N،

،\،:-31:)فل1لمسحجل1من\بة30

11،:ذر)1لرب1يو؟\نتظ!،0 : o - \،C

فىلاو1ندكل1ليدسالةكتإلآ:الجعديدال!دبيئة

لسبو1يخط:ال!ضمم

؟يسوع1نجيلبولسبدذهلءادللظ!:.

فىليلمو1فىطلآلر1:للغأءة

6-2،11:لأفل1لمرهـؤعو1لمدل1لمشح:طة.

"5

M

19

59

9"

152
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\"5

لا"\
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رمئبتغن

(1)بوليىنيثماط

رواية.مممابةبالاخص،9الفصلمنوبدخا،الرسلأعمالسفراعتبرقكم

.حياةقصةرووىأنلوقأيشألملمأذا،افضلبشكل،اليومنفهمأنناإلا.بولسحياة

انتشارعنتعئرأنبوسعهاكانالئالرواياتعرفها،الىالتقاليدبيناختار،فلقد

ولكي(.المقدمة9/الملف)رأجعالقاثمسهودوسائروبولسبطرسع!بر،الكلمة

دائة،ومواقعسيرخبل.ممثابةرساثلهنتخذانعلينايتوجب،بولسحياةنستذكر

نشى.هورحلات"11لثلاثوصفهابانعلمنامعألاعمال،سفربرواياتونستكملها

الف!لبملا4لفما

بصفةنفسهيقذموهوساوول؟أسرأئيل،فيملكأولاسمشاوكيحمل

ترئىانهيفترضوهذا1(،1:ا)غلاوفريسي(ه3:)فلعبرألما"ابن"عبرافي

اورشليمفيغمالائيللرابيتلميذأ22،3:رسلبحسبكان،وقدأليهودية.في

16(.:23)رسلفيهاعاشتقداختهتكونأنيحتقلحيث

امروهو27(،23:)رسل"رومانيامواطن1لقببالولادةلهوكان

علىحملتهغيرةلهكانتفلقدالعنيد".العصامي11الفريسىهذالدىئدهش

مايذكرانهالناصرممط.يسوعتلاميذليوثق35،عامحدودفيدمضق،إلىالذهاب

ليئيكشفانأدئةلدىخ!نالماا:يسوعتجاهموقفهتغئرلقدبايجاز.لهحدث

عاد،المجاورةالمقاطعةأى،العرببلادفياقأمةوبعد(.-1516ا:غلا)..011ابنه

ملاخقا،أصبحوحين93(.عام)توفيآريتاسالنبطيالمللثعهلىفيفىمضة!إلى
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(1)بو!التريىالالااول110

حيثاورشليمإلىصعدثمومن32(.ا:اقور)2ليلأالهربالىاضطر

2(.ا-.8)غلا:38عامحواليفي(بطرس!)صخركيفاعلىتعرف

4عامكا)بد?لكل4اااال!ثلة c 3 y5(46-ابين)ماالفانلةالىثلة

المهتدينتنشئةفييعاونهكى،طرسوسفيساولعنليبحثبرناباذهب

)يوحنا(عمهوابنوبرناباهو،هناكومن25(.:اا)رسلانطاكيةفيالجدد

ومنبول!(،:اليونالطالاسمشاولاتخذ)حيثقبرصفيللتبشيرارسلوا،مرقس

منبولسوذهب.انطاكيةإلىاخيرأوعادوا14(.13)رسلبسيذيةفيثم

ثممنوعبرواوغلاطية،بسيذيةإلىوطيموتاوس،)سيلاس(سيلفانمعجديد،

:15)رسلوبيريةوتسالونيقىفيلىمنكلفيجماعاتأنشأواحيثأورباإلى

7'A-Y:سنتيناوونصفسنةبولسأقامبأثينة،قصيرمروراعقابوفي22(.ا

حلىودفي،غاليونالحاكمامامبولسقئل،21:اAرسلوبموجب؟قورنتسفي

تسالونيقي،اهلإلىالاولىرسالتهكتبهناكومن.تقديراكثرعلى51عام

انطاكية.إلىثممنبولسوعاد.المسيحيةالكماباتاولى،إذنوهى،

5(52-هببن)ماالفالفةال!ثلة4لفملهل4ام!مع

معواتققا(،ا-.2:)غلاسنة"14ابعد1اورشليمإلىبولسعاد

علىوالخعاناليهوديةالشريعةنقرضانينبغىلاويوحنا:وبطرسيعقوب

الرحلةقبلجعله)ولكنههارسلفيلوماتحدثالمجمعهذاعن.المهتدينالوثنيين

بطرسمعجرىالذىالخلاف،وجيزةبفترة،وتلاه(.لاهوتيةلأسبابالثانية

.(11t-21:)غلاأنطاكيةفي

بكلثالثةرسوليةرحلةتلكوليستافسس؟فيبولسأستقروبعدئذ،

عددعنليجيبقورنتساهلإلىالاولىالرسالةكتبافمس!ومن.الكلمةمعئ

انهيحتملسحنه،وإبانما؟لقترةس!جنافسسوفي.عليهالمطروحةألاسئلةمن
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(1)لىبولغديم!اظالطل.اا

1(.)ففيلمونصديقهإككما13(،:أ)فلدب!ىاهلإلىالرسالةكتب

(.المقدمة12/ملففيالتتمة)أنظروأ

قا"11المييح11

(02-أ:51قورنتسأ)

.....................8............................................4..4.........
:هذهكتب55عاكلحواليوفي.5-051عا!قورنتساجماعةبول!د!انشا

سيماولا،الةورنثييتايماتويشدح،عليهمطروحةاسئلةعتيجيبلكيالرسالة:

!يلا،مسنحيلةيعتبرهاالمسيحييتيعضاكاتالتيالمسيمقيامةيخصوصا:

!5الممدليدايهبب!بملإأالميهننىإمبقجالب!:

علي!لوفى1تزولاثلتموهاوبهات!ئعزئكملثي1في!ةص1لإخوة11ي!1\ذكر"كم

بطلاآقنئمفقآإلأوبها،ئكمتجثزكططخفظئم!1إذلحلافىص1فىظلوبلاو1ئيلت!،

خيما1من!لت1لمسيغأقوهو1يفتا،آناتسثمئههاشيقيكلتجماصإيكم2شئممث

ثكئب،1فيو!ذصكمالمعأبخط1يو؟1فيفآوفرص1ضلة"و1لكئب،فيورذصكهاخطيماولنا

1ذيزلامذخخمئبإئةمنلأكترص1غىلزثمت6كسز،فالأئييمتخئر1ءىلز31لهو5

1غىتبر"حئتىلرلشل،1يخميحثمييغفوب،1ذىلز!ثمطتو\،خيأوبغفتفمفعظمفغ

أدغىلأق1هلأول!ثلرثشل،11ف!عز"بئليذثك9لسفط.1أتا1يمظليي!قر1آيخرص

تذهبه1كتيويخعفئهعيه،أتاط1!ةوبنعمة01ثلة،1كنيسةصفطقدلث1لأليرتمولأ

معي.هي1في1ثلةيغمةبلجفدلث،ول1وطنجميآ،أكثز!منفمجقدلثفقذى،شذ

قآ1لمسيغ1\غين!1ق12!إذآمتئم.طبه1وهذئعيئهما1هأهم،1ىلؤ1أول111\فكئعث

يكنهأ13!افىفيت1يلأفويامة!لا؟ئهتجعفمخيقوذفكيفصت،1!ي!قويرمن
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(1)بودسال!جما!لاا!ط110

؟طلثعتشرظيمغ،ا1لمسيغىولوإد"11يخفظ.يعغإ1لمسغلأ؟بئهة،منتي1يالأتو

1ئه1ةعلى!ث!قدظ،ظ1lثة،علىيففود!!ؤ!جمنذئدئكوفى؟ط!.!5\ب!1يفظولأ!ئكغ

1!فىثيماذ16يقوهون.لالت1لأقو1آطمئغفى1؟1هذئعف،اوهو1لمسحآف؟قد

ثيماووئكمف؟،قد1لمسيغيكين11إذو!9؟تفظ.يخمغأوللمسيغ،يقومونلالث1لأقو1

!نإإذ10911هتكوقد1لمسيحفي1ماتوظلذين!إإدأ1"،بخيماولدن1لموندزلاو؟ط!

لقم.يزكىبآن1ذييىنجعح1خقفتحنقية،1هذ؟علىأققمور1لمسحيى!قيؤظ

بكر.1لذين!ماتو\.وهوت1!لأتويبرينظآقدإفى"1لمس!ئ02*1

ثظلة!!مالل!

القورنثيينإلىالانجيلبولسيسقمأ:.ا-3

ك!(erygmeالمناداة:المجاهرة)أوألايمانإعلانب-3:5

للقاثمأخرىتراثيات6-8:

الشخصية،الرسولبول!،شهادة:ا9-ا

المردودأتيقم...برالمسيجكانإذاا:ا-29

حقا!ننامالمسيج:ولكن0:2

مكلومات

ماوغالبأفرح.رسالةسار،خبر:الدنيويمعناهاللكلمةزالما:انجيلا-

الاربعةالاناجيل"11اننن!نلا.المسيحعنكرازتهإلىللاشارةبرليماستخدمها

65.7-الاعواممنبدءاإلائدونلم

ثمومن،اليهوديةالديانةفيالشفهىبالتقليدالخاصةالمفرداتانهاسقم:ثلفى،2-

)حواليتغترهمنذ،دمشقجماعةفيتلقاهاصيغةبولسويورد.الكنيسةفي

المسيحى.ألايمانعنتعبيراقدموهى35-36(،عام
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(1)بولسالقديس!طماظا.اا

.الولادةأثناءتوفيتأممنيولدالذيال!لاللفظةهذهتعى8(:)آالسعقط3-

للاممان،ولادته"11بهتميزتالذيالمألوفوغيرالأليمالطابعإلىبولع!ويشير

دمشق.طريقعلىانقلابهصدمةأى

اسالد

الرابطماهو:المزدوجألارتباطذاتالاربعةألافعالب-3،5الآياتفيراقبوا،-ا

في"كماموقعإلىانتبهوأ؟والرابعالثافيالفعلوبين؟والثالثالاولالفعلبين

الصيغة؟هذهتعىماذأا:االكتب

فينفسهبولسيضعلماذأ؟المسيحلهمترأءىلأناسالتعدادهذامعئما2-

المسيح؟رأىومقاين:اللائحة

الصعوبة؟هذهمثللديناهل؟المسيحبقيامةالاعتقادالقورنثيينعلىيصعبلماذا3-

عةللقلاتلىامسا

اكثرهىوانما؟بولسمنلي!ست(ب-د3)آ(kerygme)الخماداةصيغةا-

يضعوالتوازي.بديهياتأربعكأنهاتبدوتأكيداتأربعةمنتتألفأنهاقدمأ.

)حرفيا:تراءىوذفنثم:ومن(،الكتبفيكما)+قامومماتبينالتضاد

:ماتايسوع1ألاولين:الفعلينعلىللبرهانيأتيانالفعلانوهذأن(؟نفسهيرممط.

ألافعالهذهمنثلاثةانإكالاشارةوتجدرترأءى".فقدقام:يسوخدفن؟فقد

الثالثالفعلاماوالحاضر(؟للماضىاليونأنية)الصيغةمضتاحداثاتعكس

دومأءمستمرأيزالولامضىحدثإلىيشيرفهو(،المضارعصيغة)في"اقام

ضوءفيوقيامتهيسوعموتالاولونالمسيحيونفهم":الكتب!"كما2-

ألانبياءاسفارتحدثتولقد،القدسالروحبنورقرأوهأالىالمقدسةألاسفار

اما.ثممنوينصرهئنصفهالذيألئةخلاصعنكماالبار،جمحمتعنوالمزامير
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11
(1)بودسيىالضلألاالما.

اللاهوتمنعبارةهىوانما،يسوعقيأمةزمنهوفليس"،الثالثاليوم11

وحينذاك،تلاشىقدأملكليكونحينهو"،الثالثاليوم11:اليهودي

اليومفيالموتمناسحق)انقذ4ة22تكومنذاحبائه.لخلاصايئةيتدخل

2(.6:هو)رأجعالضديقينقيامةتعئالعبارةهذهاصبحت(،الثالث

بسببليعىمات،يسوعبانالصيغةهذهتفع!رخطايانا*:اجلمن!مات

منالمسفوك"دمي6-5:8:رومفيجاءكماتمامأمنها؟لينقذنابلخطايانا،

لمالمتأالعبدصورةتكونانألمحتملومنالخطايا".مغفرةاجلمن،الجميعاجل

انهعلىالمسيحموتيعرضفبولس-12(.اا53:)اشالعباراتهذهوراء

14(.:ا)قوكونجأتنا1(.5:)رومادلةمعومصالحتناخلاصنا

صخر(:إبالاراميةكيفا:للقيامةالرسميينالشهودتعددالفصحيةالترائمات

:01رسل)رأجعيسوعأختارهمالذينالمؤسثسيناولئكعشر،والاثى

ايضأنفسهيعتبرفهوالقورنثيين:ئقنعكياللائحةبولسويكضل4(.ا

ليعلنارسلهوقد،دمشقإلىطريقهفيالقائمالربرأىانها:رسولأا11

؟ا9:قورا:آخرمكانفي،الفريدةالخبرةهذهعلىيؤكدانهكماألانجيل.

فيالترأئى،هذاعلىالاضواءلوقاوسيسفط.\32:فلا؟6ا-5ا:غلا

يستندالقائمبيسوعايمانناانذلك(.للقراءةا01ملف)راجعالاعمالسفر

وأبمانهم.الرسلشهادةإلى

النفع!انذلكيتضوروها.انأليونانيينبوسعيكنلمبالجسداالظمة

لاالذكطالجسدقبلموجودةانها؟خالدةوحدهاهيلهم،بالنسبة،البشرية

فعلى،القدنمالعهدفيأما15(90:ا؟89:حكالمثالسبيل)علىلهقيمة

بعدبكفيته،البشريفالشخصوالنفس:الجسدبينتمييزهناكليس،العكس

يسوععنبولسكرازةمناليونانيينسخرلذأأدئة.معالحياةإلىمدعو،الموت

c)والقيامة (anastasis2!)رسلإلاهةعنيتحدثانهظاكلين 1-1 8 (:،V

ry- ri3(.رقمالنص،01ملفراجع؟
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(1)بول!الغ!ي!ا!ا!لا110

ألف!!

11المييحجيعةانقم11

(21نتسقور1)

؟.قتتأقن!تةا.التئفخفلىغاتاتتشفؤضفذ.قنثخن!ف!رتنشأتمان........:

؟4اجتماعاتهـكلفيالقدساالروحبكلاماتالايخبصا،متد،جةعلىدا-13.:)1

ة4ايمانهـكلجوهرالىيكيدهكللهولصوهوذا.سرية.بلنهاتالتكلكليموهبةشفاءات:

ايقدبمبمبج!كلإبر!مالذجمأهلإابمب!بيغ؟

ثعتموول192هزظ،ئجقلوآفى1!يذرو1لإخوة،؟للا1لرهوجئلأ،9يث1لمؤ1\ظ

3ويد!لكى.هذعيرعلىلئكئن11لأؤظفىإفىئندجصي،كئئمرثنضن،كتغلق1لكغ،

ولا،يسوعئنغوفىيقوفى:1!،،وحبنثكلغةلأ!؟1إذآخد،بنط9له1عبفكم

لمأس.11لرإوحبن!ألأءلأط؟؟!!لبئسوخ:يقوفىآفىآخذيستطغ

آنوععلىفيظتي9و؟ط5هو،طهوفى،وخ11ظو1نوحعلى9بتإفى"9لمؤ"

ليئتى؟كليغقل1ثذ!1وو1ظو1ئوعثاكطفى!على6وإفى؟1هو،1لرب،هـهو؟1خ

1ل!أ.نجبم1يآنجل!4وخ1لرئظهر"!يوخعثجد1!لك!"و.!هومو1!!بىنجمي

كلاأئصبلرهوحوف!يوخبئوللآخبرج!مة،كلاأبالر،وحطوخبئ"طلآخبماهم

1جد،1لو\لرهوح1هذ1لشظ،!ويلآخزئف!عيه،لر،رح1؟1لإ!فى1ة"وي!يومئرطلأ،

ت!.!ثتمعز"11ةوءل!ي!و1لنبوءة،يالآخترو1ت،؟لمغجز\،لطفىعلى1لفد!ة1ة!ل!ي!و8

1لر،وخيقتئهكئه1ومذ\\تجتظ،ثر1ةري!عيو؟تلثات،1لئكتغوللآختر1ح،1لأ!و

في،.كط1!فهئوجدط1كلهرعلىمؤ!ئ!ئفسمةجذ11لو

علىكئ!لجشيما9آعضكأ9قوكثرةآعظ،و"جذ1لجن!تد!وآفى؟1كطر12

دؤعلينجممظ1عتقدظثبمات13لمكذلك!1لمسح.جدأ،1وتجسذأإلأثقشتكزتلا

ينوثتيرظآحر\،أ،1آتجهدأيونينئن،1آفئ؟طودأجدأ،1وتجسذأولبنكو1جدو
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(9)لىبولقريساللطاظا.اا

1لرخلظقتيثتو15كثرة1غفاءبلجدأ،1وكفمؤألجت!تذ1ثيتس!N"جد.1و!ؤح

ولؤتقت161لجت!تد1هن!لذلكئكوفىلا1!\قعز،لجتعتد1من!1طفطبدأقنسث

ثتو!91لجتتدبن!1لذلكتكوفىلا1ط\فمز،لجتتآ1هن!آظفطجمظفنسث1لأذن:

لمثصشغ؟1فآيهأ!1"ذصشكلشهصش3لصوولشصمحه؟1ثأينصثكصشهلجتشذ1صش3

كف!وأكئطىئتفتو91ثء.كطيأكظ؟كالأهن!1لجئشيما1تجعل!لي1!ةوليهن18

1ق1لغيىتستطغفلا21جد.1ولجتعتد!1وةكتر1لأكظغليهن،و02لجتشد!1ئيتنص1جدأو

إليك!؟بيطتجة!لا:خيقبلرأن!لر1لاو"إليلثبيطتجةصلا*ييتد:لصتقو

1نثدظكأ،!هيلج!شد1ليلأغضء11ق!غفصئحشبلثي1لأكظةإفى؟1بللا22

1فئو1لعكريم.هن!بمزيدئخممةطهيلجشد1لي1خسظئحشبظ1لمي2و2فزولإة،

ذلك.إلىب!طتجةثالالثزيفة1أظ"2.لمثزيف1ين!بمزيبمائخمظشزيف!يخر"هي

ه!ئقمشت1لصذيلذلك1هةلكر1هنصهزيدأتصلطصفجغ!صلجتشدص1ئطغص\للةصولكن6

1جدأ.و1هتطظببغصنبغفظ1لأغظغصلتقنغب!،لثيظقلجتشد1لييقغصإبلأ1مة،15لبهر

بئر"هفئئرتكف!ؤممبر؟1وإذيلاكضء،بيز"1قفظئفتلأتغ!كفمؤ1ليئذ26

يط1طة1لمأين!آظهقغ2وولهنه.ينكغ!كفعؤجد1ركل،و1لمسحتجشأفأنئم!2لأكظ،.1

9هبئمؤثبم1ت،1لمغجزظكصئغئيلظ،فى1لمغلفووثينظ1يطفيغوأؤلأ1لرثسلهغ1لكنيسة

آبط،كلفم!ئئلأوكئفم1هم.92\تزبلطتلئكتثن1و1!ةلإد1وخسئنلإم!طفي1ولشظء1

وكئصشلمث!ظ،1هصوهبةجمندهم03وكئفمت131لمغجصزئجرووكئف!مغصذميروكئفم

ئتزجموفى؟كلفغو؟للقت3يتكلفو

ا!جمالبهثظلة

الجميعخدمةفي،الروحمواهبتنوع:اا-ا

موأهبتسعتعدأد:801-

الجسداعضاءمثل:-2127

تتكاملولكنهاتنفصللا2:ا-ا4

ألاعضاءكلكرامة26:'2-1

مختلفةوموأهبوظائفثلاث03:تعداد28-

المحبة(نث!يد:13النكلصلمعربط)31:

29
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(1)بولىيىالق!ا!م!ظا110

ماتمكلو

الىcharisجذرنفس)منهدية:charismaاليونانيةالكلمةتعىموهه:ا-

والكفاءأتالمواهب،بولسلدىتعى،وهى(.نعمة،مجانيةهبةرضى،تعى:

تبدو،وهكذا.الكلخيرأجلمنالمزمنين،بعضلدىاللةروحيحركهاالى

تنتظمسوفالمسؤولياتوهذه؟الجماعةفيالمسزولياتكل،مواهب.ممثابة

(.للمناقشةسؤأل13،ملف)انظرمزسساتلتصبحفشيئاشيثا

c)الرب"11وكلمة4-6؟الآياتفيالثالوثيةالصيغةإلىانتهوا2- (kyriosلدى

قورا)راحعالآبدومأفيعى(،ش!يل)53اللة"11اما؟يسوعدومأتعىبول!،

!الربالآب:تدعوألىالحاليةالليتورجيةنصوصنامنلعددخلافأ6(،-8:....

والمسيج.أدئةبينالتمييزينتفيوحينذألث

كبيرجسد.ممثابة(cosmos)العالميتخيلواانالرواقيينللفلاسفةيروقكان-3

ويطئقهاجدا،المألوفةالصورةهذهبولسويستخدم.مكانهكائنكلفيهيأخذ

القيضعلىليسكبولس،يهوديإلىبالنسبةفالجسد،.والكنيسةالمسيحعلى

بكليته.الشخصيعىوانما؟النفسمن

اسفلآ

تقومتمعلىتوضحواان،المقدسكتابكمفيالحواشي.ممساعدةحاولوا،ا-

الآياتفيالمعذفىةالمختلفةوالموأهب(معلمفي،)رسول،الئلاثالويأائف

.28.3-وا.8-

الخدمهيوماولماذأ؟،المقدمةفيتأتيالىالخذمهيما:اعلاهالتعدأدينراقبوا2-

ولماذا؟،المؤخرةفيتأقيالى

الجسد؟اعضاءبشأنمثلهفيبولسيعنيهاالئوالتفاوتاتألاختلافاتهىما3-

-ماعاتنا؟فيموجودةزالتلاهل
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(1)بودىبطالغ!4لااول110

!عللقلامسارات

اقواليفععئروافي.الجماعةموسىهوئرستل(-apostolos)الرسولا-

:13رسل3؟:ا4)راجعالجماعةحياةعلىويطئقها،يسوعواقوالالاسفار

الدائمةالتنشثةيوثنفهو(،didascalos)المعلماما32(15:0ا-2،

18:رسلقورنش،فيابولوس)انظرالمقدسةالاسفارتفسيرعبرللحماعة،

Y -A 2)t.شفاء،العجائبيةالنثحاطاتبينالخلطلاحظوا،المواهببينومن(

وحسنالاسعاف11:مجموعةلكلالضروريةالخدماتوبين(بلغاتالتكقم

،بلغاتالتكفمموهبةإلىمطؤل،ب!ثكل،بولسوسيعود28(.)1"الادارة

ا-.4الفصلفي

الخذمالمقدمةفييضعبول!انعنتكشف،اللائحتينفيالحذم،مراثب2-

والنىالرسولخلالمنأى،مختلفةباشكالتتجسدوالئالد،لكلمةالثلاث

A-:ا2روملوائعمعنقارنانوبوسعنا(؟العالم)اووالمعفم lا4:وأف.

الانجدولاثم.منتأتيالعجاثبوسائرالشفاءمواهبانآلىالاشارةوتجدر

الىالمواهباحدىوهي،بلغاتالتكلم:المدهثمةالمواهباللائحةآخرفي

ها.مسحورينالقورنثيونكان

اليهردجهة،من:الجماعةتقسمحالتين13الآيةلطبولسيذكرالعفاوت:3-

اليونانيينمنمترلةارفعانفسهميعتبرونالذينمسيحيين(اصبحوا)وقد

علىيستعلونالذينألاحرإرالرجأل،اخرىجهةومن((القدامى)الوئنيين

الفقراءعلىالاغياءترفعنلمسا-8،22:اواا-2628:ففيالعبيد.

:للسيطرةآخرينوجهينبولسيضيف،آخرمكانوفيا-7(؟2:يع)راحع

الاعحميعلىاليونافيوسيطرة)غلاالمرأةعلىالرجلسيطرة

.الحضارةعنبعيدينئعمبران-وكلاهماوالاسكوقي

جسداولأ،تعى،فهىلبمسيحيين.معافيثلاثة*المسيح"جسدعبارةتتخذ4-

وتعى.ولمسوهالتلاميذراآهالذكطالجسد:قيامتهوبعدموتهقبل،الطبيعييسوع

فهم؟والمنبعثالمصلوبالجسدبهذاعماذهم،منذ،يتحدونالمومنينانثم،من
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(1)بولىالت!يىثلايط910

عنبعضهمانفصالدون،الكنيسةأي،الاجتماعيجسدهاعضاءيكوتونانما

ويتعمقبالاخصيتحققالمسيحبشخصالارتباطهذاباناخيرآ،وتعىبعض.

الكنيسة.وحدةضمنالافخارسى،بالجسدالاشتراكعبر

الميعيحاجلىمنالحياة

3:ا-4:1()فيلبى

أننننهأةاننتي.انننأنننا!ننمننقأأنيونانتثنفأذافينقيأنيئنحنأشكةكاننت.......:

سحرهكل:قدكات-بولصقلبعلىاعراء-وهكلفيلبياه!اتالاايربا.فيبيلسط:

:يصودأيصبحوايأنيقنكلوهكلان1،ادوا،يصوديأص!متمسيحيونوغافا:

اب!محصسهبجبرتجميذنجلإهكلجلإلبمب9لم!وذا؟يجتتبو!؟

إقيكمكئبئ\قعنيةيثفللا1لرثلي1لىثرصحو؟ل!1لإخوة،وبغذ،1لا

1!،\لغفتة!1لأتئر1إحد!و\ليهلاب،1إإحه!ولكم.ثمبيعثفيلكثفيئفثيعلا،؟لأتفء

1!ة1لبدة!برفيحئؤذ،ون1فذين!1قيفىدؤوئحن2ثيئئفنجبئ،1دؤي1!حآ،و

1ظحقيهن1حله"مح\لبشبرثة،1لأهو،علىوليغتغدوو!،يسوع؟لمسيحولويقتجرو

1بيشيرئة،ثاهو!1على1!عتطذخعةهن1قغرويظنفيفىآي!عيط1كتإ!آن!ئفظ

يبظينإحئرإئي!،تجيينوإلي1لطبن،1يؤ؟ليقختؤنإليبلنلك:هنهأحنماثاول

ثأظطالئة1يط1!6ويزث!بميئافأط1لصعريعةلي1!إنيين.1ليرهن!إنيجمبزنجنبهن

1ق؟!إ1لأ.عليهلؤ؟لاخلرفآظ؟لشرغهفيذ1بر"1لذيلي1ظو1لكتيت،ففمطهذ

1كد،كلءثتبم؟"بل1لمسغ،1نجلين1ظخسزغذد،لهلي!فيك!ديخك!ينيىىن

كلخسيرلثآجيهمنرنجي.1لمسيحيسوخقعيرفة1لسظهية،1لمقيرفآأخل!هن1ظخسز
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(1)دسبولضيىالالااول110

ثأي9ذلكبرفييكونولافيه،كون*و1لمسيغيلادصتجغئإتةهـثي؟كلوعذدلثشتيء

1مةهنيفىبر،\ئذى1\فيبالمسغ،؟لإىنيئذ1بر،\لذ!بللعثعزيعة،1هنصيالي

يىبهثاتخ!ل6لابلي1ث،!كةولؤة:يبيتهآعيرترثةولئيم101لإ!د،علىويغتقذ

نجلك!1ؤعلىخعنل!ثإئي1فؤذولا129ت.1ي!قويقلإهةصهن1قيلئغلغلي11هؤته،

12؟لها1لمسيح.قتمق!كلي"يسوخثقذعتط،1قعقلغلي1فغىبللكطفى،11ذ،!كعث

آئسى!آفىوهوجد1و1فزيفم!وإئطعل!قبقمعثقدئف!يآحشعثلا1لإخوة،

1لثةيدنيوظ1لتىبنزة1علىيلخمولي1ثإلة،إفىثأت!غى"11ثأط؟إفىتمطىوو!1ني

ئشز!هذ\آفى1ل!يينئحن"تجميضلغب.15يسوع1لمسيحيتلآيطكلمن!ليلا

ثثئلازأ16؟نفظ.ذلكفيلكمسيكمئب!1مةثبئ؟آخز،!ثئعو!أهـئتعزئم1إإذلشعو!،1

1كئيكملصتجغ!11و\،خوة،؟للاقظ،كثكمبي1!إإقتدوتجلذ.خيثظستيخطه

وقدكئرأبن!1تل!،ظك!يآق18فدوة،منفيلكمطعلىلذين!يسروفى11"ويئك

عتلب1،!رة!1كد3يسيرو؟جمب،1لآ3عتيل!1ممتفكم1!أويرعبتهمكتفئكم

06\صهاص.1لأدص1مود"وهمهمعؤدتهموهصجدهمتجط!همو!!م1طآلاكطفتفغ991لمسغ.

1،\ثذي1لجسهحيسوخلرئث1\لمخلئيقجي،ئنتظر"وهنلات1لسئقؤ1ليطظثمؤئحن

ئخميغفدر؟هنقه1لمجيد.!تجسيماهمؤ!ةعلىثيجغئهلحقر1تجشدظلميغيز"هينةس

شيت!.كلبلاينقثيعه

على91ثئتووإكيعلي،ثرحيوهمإثيهم1ئثتنوجبهم1لذين!1إخولى؟1غ!إذ

ثأيخظء.1لرث،\يهلا1ليكئةفيلك

ا!هالبآثظلة

المتهؤدينالمسيحيينبعصنمنفيبىاهلبولسيحذرا-3:3:

بولس:شهادة:\46-

شبابهفيالفريسى4-6:

بالمسيحلقاثهاعقابفي:ا7-6

الجماعةباتجاهمنأشدة:ا:2+داا-ا7

qt
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(1)دىبوبطلالفا4لااس!110

ماتمكلو

إلىالصداميةالمفرداتهذهتتوجه*:الكذبةالمختونوناثرار،عملة"كلاب،ا-

الوثنيينكليصبعانيريدونيهودكط،أصلمنمسيحيونانهمبولس!خصوم

المسيحيينوكليسوع4كأنكماللضريعة،خاضعن،مختونينيهودا،المهتدين

)أنجاسالوثنيينلوصف"كلب"عبارةغالبايستخدموناليهودوكانالارلين.

المتهؤدين!المسيحيينإلىالصفة"11هذهبول!وررد(؟كالكلاب

باعتزازبولىويكشف.الاولالقرنفيالاسراثيلنطاولليهودنطمرادف:عبرافي2-

تام،بشكلالشريعة.مممارسةومععلقآغيورا،فريسيآولكونه.اليهوديةهويته

الناصر!طايسوعتلاميذالهراطقة،اليهودهولاءحاربانسبقفقد

اليهودوانماالمواثد،مجىاوالشرهينبولسيفضجلا91(:)آ"بطنهمإ!م38-.

المحرمة.ألاطعمةبعضوعلىالختانعلىلديهمالديانةتقتصر.الذين

الديانةمكانتحتلالىالدينيةالياقوبرهذهيعارضانلبولسبدلاوكان

معه.والحياةالحيادلةمعرفة:علىتقوم-وهيالحقة

اساله

؟الآناعتزازهتوقفولماذا؟اليهوديةبحياتهمعتزابولع!كانلماذاا-

9(3)آبالمسيجالايمانمنامالشريعة)ممأرسة(منيأقيهلاللة،امامالبر"211-

بعذ؟التضادهذايشمذاهلبيهود،لسناالذينونحن

إلىبالنسبةالحياةهدفهوماا-14(:2)آ"المسيحعلىاقبضكىاسعى311-

رجاءه.تعكسألىالعديدةالعباراتسخلوا؟النصهذا.مموجب،بولس

رجاؤنا؟هوما،ونحن

!عللقلاتراملللا

ابانالكبرىبول!خبرةانها3(؟)1بأنفسنارليسبيسوعهونحن،افعخارناا-

عليهاقبضلقد(:للقراءة0،1ملف)راجعدمضقطريقعلىانقلابه"11
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(1)لىبوتيىاظااول10؟

خلاصاإلىيبادرالذكلطهو،بولسنظرفيفالئة،12(.)آ"المسيحيسوع

موتهيقاحمهانيريدانه:وحدهالمسيجهويهمهفالذنطلذا،.يسوعشخصفي

1(.-اا.)آايضآقيامتهيضاركهكي

الآخرين.معوبالتالياللة،معالصادقةالعلاقةعلىيقومالانبياء،بحسبالبر،2-

.ممانعملحينأليع!اللة؟معالصادقةالعلاقةهذهعلىنحصلانيمكنكيف

دومأ-نرالولا؟للفريسيينالاعلىالمثالكانذلك.شريعتهممارسةعبر،يرضيه

البرهذاعلىينطوىمااكتضفبولسانإلاالاتقياء.لليهودالاعلىالمئال

بقواهالبرعلىيحصلوانه،استحقاقاتلهانالمرءيظنفقد:خطرمن

فيصحيحآيبقىوهذاأنعمتهبقضليخفصاللةيعودلنوحينذاك؟الذاتية

اليهودية.فيكماالمسيحية

هىبللا16(،)آامامإلىمسرةهي،بولسإلىبالنسبة،المسيحيةالحيماة3-

ربح11:الهدفهوالمهموانمامهضا،يعدلمفالماضىا-14(.2)آسبتاق

امبض111(،1)آ"القيامةإلىالبلوغ111(،0)آ"المسيحامعرفة81(،)آ"المسيح

"يسوعالمسيجفي...إليهااللةيدعوناالىالجائزة1211(،)آ"المسيحعلى

21(.)آجسدنا"هيئة"تغيير2(،0)آ"السمواتفياموطننا141(؟)آ

الربيو"انتظاو

(5:11-4:31لونعقيتسا1)

:قيتأءققخفأغةلأتجننهأقيخ!أليئمنياو،تأ!ض!لةتدنمأقينن!قأنشأ.......:.

؟انصا،.قو،نتصهت48-94الاعوا!حدي!فيكتبصاالرسالةهذه9.تسالونيقي:

ة.ل9الاالجي!ايمانتككص!يالجديدةالكهـدفيالمسيحيةالكتاباتاقدء،اذن

ابقرييةمجلإبهإبمدمممرجإءجوليممطبهأمب!!يقلإأ:
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(1)لىبولضيساظالسا.اا

ك!إثير1ئحزتويثلأت\لأقو1قصر!1تجظ\ق\،خوة،\يه!ئريذ،لاو13

فكأيكلى؟،ثغ!لتقديسوخ؟قلؤهنوئحنفأظ"1لقم.!قي*لا1لذينص1لظس

إئنما\لرث4قوعنلكملفوذفيظ115لذين!ماتو\.\4وئكوهغهبيضوخ1ثدشتعل

جمنذئفئته،يلاق"1لرئث16ت،9يطقو9ئتقدألن\لرئثفجي،إفىبقين1يأتإغ1ئحن

هنشتيزذ1دذ،ئودطيطلئفخ1و1لملاثكةرئيعيتيمتو1نطلالطجندص1يلاقز،!كلافى

سئخط!ي!تب،\بينئحن"1ثم:إت!11لمسيح،لي11لذين!هاتو1ؤ"لأ1ل!مظءطقو؟

؟ئدأ.د؟نفا1لرئثهح1هكذفتكودتجو،1في1لمسغيملاقيةلت!؟،1يطمعقم

\لكلا؟.1بهذبغضبغفئكمثئئتدذه"

!يطه\ت!كمئكتتآفىلإخوة،1\يهلاطجة!بكغ،ثلا1يهؤظتو1ي!!منأ\خ1

2فجيط!يقوذ1ليث!.ليكألث!قياتي1لرئث1ق،يوآ1لمعيرقةخقتعيردؤنلأ؟لكم2

فلاتلتة،طصسلص11لمإصياخد"ك!بقتهص1طلاك"فيخذهغأصقفى،ويتلا؟لظل!:1

فيلكئضكئكمءحئىلطثفاتي1ليفل!ئملإخوة،1\يهلا1ثئم،"1ظلثجاة1يستطيعوول

ين!1للثيمائحنلت!ت\تجلا!.1في،وبؤل!11طءتجميظلأثكم5لسظلإق،فظجطة!1لؤ؟1

ئسهز!وئحنأفىعببلثس،بئر"1يقغلك!فلاتمن6لظئطت.رلاهن!1

1ثثيماليهمإثطوليسكررلذينص1وقيهوفى،1لملثيماليهمإئقا3قيمو!وللذين!!حوفى.

ذةخوو1لمجئةو1لإولفىد!خلإسي!،!ج!فلنكقه\ل!لآ!1ط،ئحن"1ظفىةويسكر

يسوخبرتظلآص1علىيلخصوليبلللتفمب،يجغذأ1ثلةلآفىير9طلا!،1دبء

نيئمن.1؟فئ\ت!هرينص،بهفتخ!ينصه!لتحبخ!1هن!دت01\فذي1لمسيح

ثفغ!فى.كطلآخز!11خذكغليبئنوبغفظتجعفئكمفيئ!ثتدذه11

ا!مالبهئظلة

(1:وه413:ا:ابشأنا)1معينينسوألينإلىتجيبانمناشدتان

1(.1:وه18:)4ذاتهاالمشورةإلىوئخيصان

4:rا-A11زصنالذين11بشأنألاولىالمناشدة:ا

11وألاوقاتالازمنة11بشأنالثانيةالمناشدة:اا-اء:
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(1)بو!اجمالفانللىول.اا

مكلومات

الموتيعتبرون،بالقيامةيؤمنونالذيناليهودلأنذلكمات:هنايعىوقدفعلا-

:اايوالمثالسبيل)علىالصديقينمنهيوقظانادلةبوسعيكونرقاد،.ممثابة

ذاتها.الصورةهذهالاولونوالمسيحيونبولساحتفظوقد1(.-4اا

11.نوماغرفة1حرفيأتعىللمقبرةاليونانيةوالكلمة

الئياه!ده"3ءأاليونانيةالكلمةتؤدكط1(5)آالرب(عودة)اومجيءكلمة2-

مملكته؟منالكبرىالملىناحلىىفي،لملكوالبهيج3حتفاليالاالاستقبالتعى

.العدلوإحقاق.ممبزاتوالقيامللشعبهدايالتوزيعفرصةزيإرتهكانتحين

اسلالد0

امواتهم؟بشأناملخيبةفيتسالونيقياهلكانلماذا13-

11،اللةبوق،الملائكةرئيع!اصوت1الصور:هذهتعىماذا،-4:1617في2-

311الجوفيوالملاقاة،الغمامفيالاختطاف11والسماء"منالترول11ثمومن

تضادبازاءثممنونجدنا4(،2،)5:الليلفيبسارقاولأمعثمبه"الربايوم31-

المفارقة؟هذهمعئما(؟5A،)5:والظلماتالليلمع

13(4:"محطمين"،يصبحواألأ)أكطايحزنوا"1ألاالمسيحيينعلىينبغيلماذا4-

بول!؟بح!سبرجاؤنا،يقومماذافعلىا؟االناس"كساثر6(:)5ايناموا"1وألا

!عللقلالىاتمسا

يتساولونوكانوا؟للمسيحالقريبةالعودة8انتظارفيتسالونيقياهلكانا-

المسيج،انتظارمنسئيحرمونهلسابقأ:ماتواالذينالمومنينبشأن

يصطفانهالانمظار:هذهيشاطرهمنفسهبولع!وكانالظافر؟مجيئهمنأممط
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(1)بولداتيىئلاول110

1)4:مجيئهلدىاحياءبعذسكونونالذينبين v c1.)oيوكدولكنه

يكونونبلسابقأ:ماتواالذينالمومنينمنئستبغداحدمنمأبانبوضوح

سوال16،ملفادناه)انظروا1(.0:وه17)4:"الربامع1كلهم

(.لمالعافايةبشأنللمناقشة

الىاليهوديةالرؤىصورمجددأيستخدم،المسيحمجيءإلىبولسيضيرحين2-

.()خراللةمنمقربةإلىموسىوصعودسيناء،بتجلياتتذكر

،الارضمنالموتىبصعود%بدالمشاهد:تصويرفيطريقتهمايضأيستيروهو

الفضاثيةالصورهذهوكل".الربالملاقاة1السماءإلىالجميعاختطافثمومن

1(.4:)4امامهوالمثولالمسيحمعالعلاقةفيبالتالمطتصب

لخلاص،التاريخفياللةيتدخلفيهالذممطاليومهوألانبياء،بحسب،الربيوم3-

2(.ا-.58:عا،المثالسبيل)علىواحدآنفطالخطأةودينونةالصديقين

السرنبطالمجبطءبانالاناجيل،عكستهاالىالرؤيويةالخطاباتفي،يسوعويعلن

علىبولسويلعب32(.-2692،:13),الكلسئفاحئالانسانلابن

اللة،نورلطهمالذينالمومنونهناك:الليلمقابلللنهارالرمزكطالمعئ

نادونينامونالذينأو،الظلماتفيالسيئاتيفعلونالذيناولئكمقابل

شيئآ.ينتظروا

طريقعلىالتقاهالذممطيسوعبقيامةالايمانعلىموسشبولسوجماءان4-

بيسوعاللة،سينقلفكذلكقام؟ثمماتقديسوعباننومنانحن1؟دمشق

حياته:يسوعطريقتتبعالمسيحىفحياة14(.)4:ااماتواالذيناولئك،ومعه

درع11منتتكو!ألمحاربأمتعة:اخرىصورة5،8:في،هناك.وقيامتهوموته

ا.االخلاصرجاءوخوذةوالمحبةالايمان
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(1)الريط!بولى!!طظا.اا

يرلجرلمير!اا

الاولىالقرفيقويعالةثتابة

تماقي!ط

بهايحتفبدونكانوالذاغاليا،تكلفوالرقوقالجلودكأنت،القدنمفي

منورقةئستخدمفكانتألاعتيادية،الحاجاتفيأما.الرسميةالوثائقاوللكتب7

البضاعة!هذهعلىالحرصضرورةيعىوهذا.يوماجرةنمنهامتوسظيبلغالبردي

خاص،بهاتبللاغنياءكانفيماأعتياديابمامرأفكان،محترفكاتبإلىالتوجهاما

وجوديفسمزماوهذأ؟رسائلهيملىايضأبولسوكانئعتفا.م001عبدأكانسواء

كمامعترضةجملاو5،12:روماو24:غلافيكماأحيانأ،مكتملةغيرخمل

الرومأنيينإلىالرسالةكاتبطرطيوس،أسمونعرف.اآ-846:اقورافي-

طريقةتلك:الاخيرةالكلماتالكبير،بخطه،بولسكتبولكم22(.ا:)6

91(.ف؟اا6:غلا21،):6قور)1الرسالةاصالةلتثبيت

ليمالاا-!ال!مل!ة

والقير،بالشمعوتختمتل!اوالبردندورقةئطوى،الرسالةئكتبانبعد

حأملعنالبحثسوىيبقىولنوعنوأنه.إليهالمرستلاسمظاهرهاعلىوئسخل

وهكذا،.الرحميةالمراسلاتسوىيحملالامبرأطورىالبريديكنلمإذ،للرسالة
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(1)بولسالضيىا!ئل110

27-32(.:ا5)رسلالرسالةليحملاوس!يلايهوذاأرسلاورشليم،مجمعبعد

9-)4؟قولسىاهلإلىالرسالةحملقدطيخيقسكانكما V،)!قدوابفرديط

0(35)2:فيلىاهلإلىالرسالةحمل - 2 aاهلإلىالاولىالرسالةإليبالنسبةاما

A(.-1ا16:5قور)1وصديقيهاسطفاناسعلىبولساعتمدفلقد،قورنتس

علانيةبالقراءةيقومثمومن،تستقبلهكلهاالجماعةكانت،المبعوثوصولولدتد

،عديدةحالاتفي،المفروضمنوكانعينها.الرسولبسلطة27(،5:تع!)1

ستتكؤن،المنوالهذاوعلى16(.ة4)قولالجماعاتبينالرسائلتبادليتمان

هامأدورألعبتقدأفسسجماعةتكونوقد،بولسلرسائلمجموعةفشيئأ،شيئآ

1(.-189ص26،العددانجيلية،كرأريس:)إ.كوتنيهجمعهافي

بببم!ممتهلاليمالة!

يتضمن:معئنادبيمخطيلوفقرسالةكلعادةئبئ

تحيةعبر،العنوانهذافيبولعىويتوسعأبعثيرإ"أو!سلام،وإلىامن1عنوانآ:-

(.صلاة،12الملف)انظراليهوديةللعادةوفقآ،بركةاوشكروفعلطويلة

مختلفة؟اخبارةالرسالةمضمون-

إليه.المرستلاسرةمنشخصكلإلىتحيةمعوالرخاء،بالصحةتمنيات:خاتمة-

ليتورجيةعباراتإليهمويوجه،الجماعاتاعضاءمنعددأبولسويحئس

(.للقراءة،21.ملف)انظر

القصيرةالرسالةقراءةلدىذلككلمنالتحققاليسيرمنوسيكون

للقرأءة(.:أدناه)انطرفيلمونإلىالموجهة
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)1(يط!بو!االغ!ا!كلا110

ا!!صو؟

بولمىان!يلى

ميزةهى(عامةمقدمةع.ج/1،راجع:سارة)بشرىانجيل"11كلمة

الرسولوتجرأمرة(.12ابضثر"1)وفعلمرة06تكررتفقد:بولسرسائل

به،بشئرناكممابخلافالسماءمنملاكب!ثئركمأونحننجشئرناكم!"لو:فكمب

الي)الانجيل(البشارةان،الاخوةايها....واعلمكم،)ملعونا(محرومأفليكن

بل،انسانعناخذتهاولاتلقيتهاهالأنىالبشر.سئةعلىليستبهابشرت

ا-12(.81،ا:)غلا"المسيحيسوعمنبوحى

ث!ان!ماناكلمة

.يسوعاعلنهاخيررسالةأولأ،هو،بولسبهينادنبالذنبالانجيلان

لدىاما14-15(0:ا)مرأدئةئلكمجيءعلىمرت!،لدى،الرسالةهذهوتركز

وكان(.-ها:15قور)1المصلوبالمسيحقيامةحولتتمحررفهى،بولس

منالقائمانطالمابالذأت،يسوعمنالرسالةهذهتلقىانهيقولأنبولسبوسج

وبسببعقب.علىرأسأحياتهوقلب،دمشقطريقعلىله،تراءىالامواتبين

إلىالفريدةالبشرىهذهنقلفيالرغبةمنقطبولسينفكلمالموسمسة،الخبرةهذه

الماضي،بصيغةيسوععنبولسيتكلمولا.يسوعئرستقهاللةاقاملقد:الوثنيين

القائمالمسيجهو-الرسلسائرخلالمن-كماخلالهفمنالحاضر.بصيغةوانما

الجليل.فيكانكما،والعملالتكلمفي07يستمزالذكط

الهالبللى

هيالسازةيسوعرسالةانيدركلانهاللة*،"انجيلعنبرلعريتكلم

قدرةفهي)الانجيل(،بالبشارةاستحمسلاأدما11واكتمالها:المقدسةالاسفارخاممة
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(1)!ابولت!يطالاالااول110

بالاكلانايئة،بريظهرفيهافانلليونافي،ثماولألليهوديمرمن،كللخلاصاللة

منذاسراثيلعاشه-وقدبرمتهالخلاصفتاريخ16-17(.ا:)روم:ول!ان"

قداللةانبولع!ويشعر.الوثنيةالشعوبعلىالآنمنذينفتحسنة-الفمناكثر

5-7(.2:)غلاالسارةالبشرىهذهيبفغهمكيالوثنييننحرشخصيآ،،ارسله

اانبللاابل"فىب!!ل!اثلماه

القوةبعملبل،وحدهبالكلامإليكمتبرلم)انجيلنا(بشارتنا"...لأن

الحنومئاوبلغ11ابعد:مكانوفي(.ه:اتمى)1"التاموباليقينالقدسوبالروج

11ايضأبانفسنابلفقعر،ادلة)انجيل(بشارةلا،عليكمنجودلوؤددناانناعليكم

لاكيبيديهعاملآمجانأ،بالانجيليناديانهبولىويفخر8-9(.2:)اش

بذلكلانه،الاضطهاداتولاالصعوباتيخافلانراهكمااحد.علىيعفل

المسيحموتلعيشطريقةبالتالي-وهيالبشرىهذهخدمةفيالقوةباختباريقوم

ء-7(.ا:)فليومبعديومأ،وقيامته

للمناقدثلةلللؤالى

ييعو؟؟ان!يلىبولا!بةلىهك

الديانةضمنبقىيسوعاناليومالهودالمورخينكثير.منيعتقد

ديانةوابتدعرسالتهبولعرشؤهبينمانى-شبهفيهاكانبل-لااليهودية

بينمسافة،اخرىحمهةمن،المسيحيينالمفعمعرينمنكثير.ويجد.المسيحية:جديدة

بذلقدبولس!كونفهل.رسائلهفيبولسوتعليمالاناجيا!فييسوعكرازة

ولا.نعم؟يسوعانجيل
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)1(ا؟.ا!طثلال!ييبولس

4!!لى4

بسيط،عاملجليلى،يهودممطقيسوعبيهما.تفصلكثيرةملامحهناك

،الشتاتمنيهودممطفهو،بولسامابيهود.إلاعادةيلتقىولاالاراميةيتكلم

علىيترددانه.اليونانيةالحضارةفيكمااليهوديةالحضارةفينفسهيجدومفكر

يدعووقلماالوئنيين.علىجدآمنفتحةكانتوقد،الشتاتفياليهوديةالجماعات

مسخا:لقبينعليهيطلقانيففئلنقللمإن،يضيفبلفقط:باحمهيسوعبولع!

وحادأحتىالذىاللةابن11:بهالعثحصيةعلاقتهعنيتحدثنراهذلك،ومعور!با.

2(.20:)كلاعاجلى"منبنفسه

ثقلقلةقاق4فد

علىالتثيدالاناحيل:معمشتركةمليلةموادعلىبولع!رسائلتحتوكط

:ااقور)1الايخرالعشاءروايةعلىايضآولكنبالاخص،وقيامتهيسوعصلب

نا14(90:ا؟ا-ا:.vقور)1القواعدبعضجانبالى23-25(،

كتببينماروأيات،شكلاتخذتفالاناجيلشك:ولامختلفةالادبيةالاساليب

،كبرىانجيليةموأضيعفيطبغا،.يتوسع،انه.خطاباتشكلفيرسائلهبولس

المرءتجعلالىالمجانيةألايمانهبة.سيماولا،الرببيوموالرجاء،الآخرينكمحبة

،الامثالمنمثلأيوردولاالاعاجيب،عنقطيتكلملاانهإلااللة.-امامبازا

علىبولسيعرضوحيناغ...التجلىيجهلكمايوحنا،يدعلىالعماذويجهل

صاع،،افتدىبزر،:جديدةكلها،مفرداتيستخدم،بيسوعالايمانالوثنيين

اغ...قوأت،سرضمير،،شركة،حرية
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(1)بولسالقريسئلللط.اا

ثنتينتيةةفي

حدودفيتس()1رسائلهاولىبولسوكتب.3،عاموقاميسوعمات

مروعلى7..عامقبيلإلاالاولألانجيلمرقسيكتبلنفيما5؟0عام

تزدأدكانتكمااختالأفا،تزدادجماعاتفيويتجسدئعاشألانجيلكان،الاجيال

ننحنولالاحظناها.التيالفروقاتمعظميفسرماوهذا.الوثنيينعلىايضاانفتاحأ

أبتكرلقدنعم،متهود+ت.مسيحي!تبالتحديدكانواالرئيسيينبولسخصويمان

:المهتدونالوثنيونموسىلشريعةيخضعانرفضحينجديدفى""ديانةحقابولس

انسانكلبوسعأصتىومنذئذ.اليهودىالدي!تتجاهحاحمةقطيعةسخإ!ماوهذا

فييدخلانبوسعهكانكما؟مثلهيهوديآيكونأندونمن،ليسوعيمتلمذان

فلسنا،بشريةمعرفةيوماالمسيحعرفناقدكتااذأ11يختق.اندونالجديد"،العهد11

منشيئآبولسئنكرلملا،ولكن16(.5:قور)2"المعرفةهذهالآننعرفه

ألامه.فيالشمركةحئ،للمصلوبتلميذآالشغف!تبقىفلقد:يسوعأنجيل

للجميع.ألانجيليفتحكيالماضيطروحاتطور،يسوعلروحأمانتهوبدأفع

-تا!اءة

فيلموفيإلىالريعالة

بولسعلاقةلاكتشافالفرصة.ممثابةهيفيلمونإلىالصغيرةالبطاقةهذه

مسبحيةجماعةحياةعلىباضاءةاشبهوهى.القدامىأصدقائهأحدمع،الفريدة

وانافع"(،)1أونيسمساحمههاربعبدعلىبولستعرففلقدوثى.وسطفي

فيئبقيهأنشاءلبولس،معاونآأونيسمسيرأصبحوحين.المسيحأكتشافعلى

فبعث.قولسيمؤمئاحد،فيلمون:لبولسصديقاكانسيدهانواتفق.خدمته

المسيح.فيكأخيتلقادان،كتابة،إليهطالبآالعبد،بذلكإليهبولس
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(1)بودسيطلاالق!4لادلطا.اا

كمابولعىاصدقاءاسماءنسخلاننقرأ،ونحنبوسعنا،.الاسئلةبعض

نشاطاتهاهيما؟تجتمعاين:الجماعةبحياةيتعفقمأفياسئلةنطرجانبوسعنا

يطلبهاالىالوأقعيةوالتصرفاتالصفاتهيماالعماذ؟ئعرضكيف؟المذكورة

المتعلقةالخاصةالمسألةهذهبينالربطمعئما؟ايمانهيظهركيفيلمونمنبولس

كلها؟جماعتهحياةوبينبفيلمون،

العالمفيالمتفشيالداءذلك،العبودية.ممشكلةهنانلتقى.العبودية

بوضوحويحاربهيستنكرهلمبولسانمناحيانانعجب.وقدالرومأفياليوناني

كافتبرمتهاالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةبانننسىانينبغيلاولكناكبر.

إلىبولستعليماتإقرأوأ.الوثنيونالفلاسفةبررهأالئالمؤسسةهذهعلىقائمة

:3قول5-9؟6:أف-24؟702:قورافيالمسيحيينوالعبيدالاسياد

تفوقيلغيان،قوتهوبكل،ثورةدونومن،استطاعبولسانإلا.ا22-4:

RYA)غلاالعيدعلىالاحرار : r.ناالعبيدكلبوسعاصبحاونيسصى،فمع

مئالوعلى،الداخلفمن.البشريةكرأمتهمعلىتااكيدأالانجيل،ضوءفييسمعوا،

الاجتماعية.العلاقاتفيتدريجيأتطورأئحدثانالمسيحيللاممانسئيتاج،الخميرة

رتمنا

والمرفو؟ائةلىالميعيح

:6-11('1)فيلبى

فيئرتلكانبنشيدذكرهمفيبى،اهل،أصدقائهإلىبولع!كتبحين

تأليفه.منيبدولاولبهه،لاهوتهمنجدأقريبنشيدانه.المسيحيةالجماعة

فيتأملهوالنشيدهذأا؟االصليبموتابل81:الآيةخاتمةاضافانهوئحتمل

البشر.ومعالآبمعالمزدوجةعلاقتهعبرحئا،والمنبعثالمصلوبذلك
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(1)بولسال!بسنلاول110

A-6)نزولمنتضاد:فيالمقطعينالنشعدبنيةتضع T)صعودالى

(9C-ا)آ

بشيءئطايبلالئة،مساوالمسيح1:6-7(

الموتحئالبشروضعاختارلكنه8:

إلهيأاممأاللةاعطاه9:"لذلك"2(

الكونسيداللةاقامه:ا-اا.

وتضامنهللآبالمسيجامأنةأولأ.المقطعينحركةتتيعانالصلاةوبوسع

A-)آالبشرمع I.)حبهفيالشركةعبرللآب:طاعةهيبرمتهاالابنفحياة

5-7(.:ا.عب)راحعخلاصهمفيالرغبةوعبرللبشر،

ذاتهالمسيجاخلى"11العبد"،اصورة1إلىأدئة""صورةمنوللانتقال

نا"خادم"عبد،كلمةوبوسع.الالهىوضعهعنتخلىاو(kenose)باليونانية

قيمةمنخاليآهنايبدوالمسيحموتأنإلاه(،r)أثقالمتالمالعبدبوجهتوحى

وضعناكليايشاركناانشاءالمسيحانذلك:الحبكمالإلىالبلوغانه؟فدائية

.والموتللألمالخاضع

الموتهذامثلبوسعيكنلمإذهذا!الابنحبإلىاللةاجابأنوكان

الصليببينالفصلويستحيلادلة".رفعه"لذلك:النهائيةالكلمةيكونان

وبشكلعلالبآيحدث)كماذاتهاحدفيالمسيحآلامتقييميستحيلكما،والقيامة

يوحناالبابايضيفأنقبلالممال،سبيلعلى"،الصليبدرب11مراحلفيه:مبالغ

لحبهوانما،يسوعلموتاوللصليباانعبم1اللةيقلفلم(.القيامة:51المرحلة23

.41-34:اقرأوامشابها:شيئأهوايضا،،بولسوعأش.النهايةحئولأمانته

ذاقأ.الفصحيةبالخبرةالقيامإلىمدعو،بدورهئعمذ،وكل

...
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(2)بولسيطلالق!ائل!ول.21

رتن

(2)بوليىنيثماط

معئبكلرحلةتبرلمالثالثةالرحلةان(مقدمة11،)ملفاعلاهرأينا

كتبافسسومنافس!.فيمقيمآبول!كان52-53،عامفمنذ.الكلمة

فيلىاهلإلىالرسالةكتبأنهايضآالمحتملومن،قورنتسأهلإلىألاولىالرسالة

كانبول!أنبوضوحتكشقانالاخيرتانالرسالتانوهاتان؟فيلمونوإلى

.انذاكسجينا

للق!قياطامعا!الف!

جععمليةئعذكىطيطسقورنش،إلى،بولسارسلافسسمن

أليهودية.فيحفتقدمجاعة-كانتاشرشليمفيالأئمالكنيسةلنجدةالمعونات

قدكانتالعلاقاتولكن،قورنتسإلىواياببذهابثم،منذأته،بولصويقوم

بولسلهموكتب.ومؤسسكرسولبسلطتهيعترفلابعضهمأنذلك:تأزمت

.أ-513قوو2حاليآ-هى2(:4قور)2ابالدموع"1قصيرةرسالةعودتهلدى

إلىغادرافس!:مرالهربعلىبولساضطر،أخرىجديدةنحأطروازاء

الخلافتسويةفيافلحانبعدطيطس،بهلحقحيثمقدونيةإلىثمومنطرواس،

ا-7.قورنتساهلإلىالثانيةالرسالةبول!ركتبوحينذاكالقورنثيين.مع

بطاقتينكتب1(،12:4قور)2قورنتسفيالثالثةإقامتهبولسئعذولكى

إلىموجهةبطاقةجديد:!نالمعوناتجمعلمتابعةأرسلهالذيطيطسحملهما

9(.قور2)تاخائية:المنطقةكنائرإلىوألاخرى8(،قور2)=القورنثيين
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)2(بولىالغديىظا!لط.21

7-)1رسالتينبالواقعتضمالقورنثيينإلىالثانيةالرسالةمذهأنويبدو

9(.و)8بطاقتينعنفضلأا-13(،و.

فاإطيةفلىا!مة

متهودينمسيحيينانعرف55،عامحواليافسس،فيبولسكانبينما

)منطقةغلاطيةفيالسسهاالىالكنائسفيعملهيعرقلوناخذوااورشليممن

،وتلاميذهيسوعكانكمايهودآ،يصبحواكيالغلاطييندعوافلقد(.انقرة

مخالفأ،لبولسبالنسبةذلك،وكأن.اليهوديةالشريعةواحترامبألاختتانوذلك

المسيحبيسوعالممنوحللخلاصنفيآكونهعنفضلأاورسليم،مجمعلاتفاقيات

عنللدفأعاللهجةشديدةرسالةبول!كتبلذا.وثنيينامكأنوايهودأ،للجمع

الغلاطيين.إلىالرسالةانها:المسيحيةالحريةوعنالحقيقىالانجيل

نافيما4!ا4لىبه

)رسلرومامنأليهودمنعددآ4،)عامقلوديوس،ألامبراطورطرد

c'?( A1:،بتحريض،انقطاعدونايثورون1،سويتونالرومانيالمورخبحسبلانهم

اصبحواالذيناليهودهموالمعنيون،المسيحيسوعهووالمقصود":كريستوسمن

منالمهتدوناصبح،السنينمرومع.القيامةبعدسنوأتعشرحوألي،مسيحيين

وهكذأ؟الغالبيةيشكلون-للكنيسةاليهوديةبالجذورمبالينغير-وهمالوشط

إقامتهأبان55،عامحواليفي،بولسوححوذاالانفجار.لخطرروماكنيسةتعرضت

عرضولقد.زيارتهعنلهمليعلنرومامسيح!إلىيكتب،قورنتسفيالثالثة

إلىالرسطلهوتكشفأنقساماتهم.تجاوزعلىيساعدهمكىاخيله،عليهم

لليهود،الخلاصانجازعلىيعمل،يسوعبوأسطةأدئة،انكيفالرومانيين

خاضعسجينبصفةولكند،8عامروما،إلىبولسوسيذهبمعأ.والوثنيين

28(.رسل)راجعمحاكمتهانتظارفي،جبريةلاقأمة
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)2(بولطلىالغديىظا!!ط.21

بهل!لثياهن!اية

منوذهبسرأحهامملقبولسأنإلىطيموتاوسإلىالثانيةالرسالةتشير

وقد2-24؟15:00رومفيالمعلنالمشروعبح!سبأسبانيا،إلىهلللتبشير:جديد

إلىالثانيةالرسالةتكونوحينذاك،عليهالحكمإلىاشثانلتوقيفتعرضيكون

طيبم)2ألاستشهادينتظركانفيما،المفضلئملميذهوصيته.ممثابةطيموتاوس

تأكيدانجدالثافيالقرنوفي.الرسالةهذهاصالةفيسكاهناكإلا.أن6-8(.4:

بينما(الثلاثةألينابيعأفي+reمfontane)فياوستياطريقعلىرأسهقطععلى

.نيرونعهدفي67،و64الاعوام

القديىالر!5فاال!ياة

(71-أ:8رومية)

اثتخريخر:انةانمسلحدمأثغيأةخدةن!ف!نقيحفانتأفت:القضنذقدأفيئ........:

فينا:يجري-وهوايتمبيت9الشرقوةبيتوالحرب.الةاثكلالمسيمبروموالتجذد

يجييبا؟ابقيمكنمجتبد،كاتوبةيمربجهـاالمب!بيمسبقاقدايصدأ-:

لأقبرهـثتريعة12لمسيح،يسوخفيهمفذينص1علىخكيممنلآفىتجعد!1فيش1

.1لموتوططيثآ1شريغةمنخر!تثيقد1لمسيحيسوخلحبة!في1يقبئلذي1لر"وج1

ئشةتجشل!فيإلنه1ثلة8؟رولفىخمفه1غإط،قدلجت!تد"1ولشزيعة،1تستطغةأقلذي3

تقتقمي!!ثب؟ييتم"تجن!تد1فيلحطيئة1علىقخكغصيلخطيئة.ةكطر،ظطئ1تجشدظ

طئأين5لرفىوح.1شبيل!بللجنشد،1شبي!!فىيسلكؤلالمذين!1ئحن1بر،هن!لشزيعة1
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(2)بولسالقديطلىظاالط210

4وحلر1بخست!بوليحيو1ثذينصويلخشد،هوطإفى3عوينيزلجتشد1بخستبوليحيؤ

لحبة1إفىثينيزخلر،وح1وأ!1لموت،إفىينيزخ6ظلجتتذي!؟وح.هوطإفىفىعويتيز

د؟لك.يستطغلاب!1!ة،يشريعةيخفغلمحلا!ة،ة1وغدلج!يما1لنروخ!و1لعيئلا؟.و

لي3تحيوفنسعغأتئم1\!\ثلةث1فؤيز1ق3يستظيعولالجتت1لييحيؤ،1لذينصو

هوفط1لمسيح!ؤخيخطيكقه1وهق.طفى؟فيكغ1ثلةلأقبر!ؤخلرؤح،1ليبللجت!تد،1

لر"وتي1وليهنتلحطينة،1هن!ءسن!بهيئث!لجت!تذيخكغ1لمسيغىفى1وإذ01ظعثته.هن

!لاتي1لأقو1تج!هنيسوغ1فآثذي1لر،وخ1ى13فيذ11بر.1هن!بشتبحبة

لإنية11!ورد!كغ1يضئخييت1يهئو1ت!من1لمسيغيسوخ1ق؟فىلأيثيكغ،

حبةلنحظيلخسدلاوليهنحق،علبلإخوة11يهلاإدأثتحن12يخ!كغ.طفى1جهبرؤ

لجتشبما1ك!فى!1؟لر؟وح\فئم1إذ\ظتموتوفى،لجضيماحبة!1جيئم1إذلأثكم13لجشد،1

!وخ1تتلفوا15خض.1!ة1فء3نويكو1ثلةيرؤح3ينظدولذين!1"إإفى؟ثستحيؤفى.

\لر؟وبئ1وهذ1016؟ئتب1بئ،تدي:بهتبق،وخبلطؤف،1إفى1دويخوغودئه

1للةو!ئةو!ئةفنحن1ثدأقئغف1ثماذ!11طةة1فذ؟ءظفي11!ومحيشفذئفئشه

1نجفظ.قجأهليكهت!،آلامهفي!!!ئه\إذظ،1ث،11لجبرلي1لمسيحىءويثعز

ا!مالللاثظلة

((-5(73:)راجعالخطيئةشريعةمنيحررناالمسيحيسوعا-4:

الحياةإلىيؤديالروحولكن،الموتإلىرنالجسد5-8:

القائمالمسيحفييوخدناالروح:ا9-ا

الدوامعلىابناءمئايجعلالروح:-17ا2

مكلومات

وليسالجسد،أحتاقارليسالمقصودانإلىالانعباهيجب)الجسد(:اللحما-

تجأهضعقنافيأنقسنا،كأتهوفاللحم.الخطيئةمنبعكأنهحجة،باولىالجنس
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)2(بولسالقديى!سماظا

سيماولا،الآخرينعنويبعدنائغلقناماكلأي:الشرمعتواطوناوهوالشر،

الله.عن

اللةروحوأحد،آنفيتعئ،انها.الترجماتبح!سبمعنيانالكلمةلهذه:الروح

حياتناأكط:البشريةالروحايضأتعئكما،القدسالروح،المسيحروحاو

بالئة.سيماولابالغيرالاتصالعلىوقدرتناالداخلية

اعمالأمئمبالروح"إذأحرفيا:وردفلقد.اب3الآيةبشأنالترجماتتختلف

علىاللحمبسيطرةيذكربولسنرى،الآيةبدأيةووفقفستحيون".الجسد

أدفة.وصالآخرينعنويبتعدذأته،علىالمومنينغلقحينالجسد،

اسفله

(القدسالروح)بمعئالروحوكلمة)جسداني(لحمكلمةاستخداماتسخلوا-م

الكلماتإلىأنتبهوا.مختلفةألوانآتعطوهأأنويمكنكم)وروحاني(؟الروحاو

ا-13(.2و3-8الآيات)فيباللحمالملحقة

I-وصفمنتمكنوألى)القدس(بالروحالملحقةبالكلماتلائحةالآنسخلوا

المؤمنين.فيعمله

ايماننا؟جوهرعنذلكيعئرهل:النصهذافيالمسيحيسوععنيقالمارأقبوا3-

أيماننا؟معالاخملافاتهىما

هلجسدنا؟عنبولسيقولماذاجسد.لكلمةالثلاثةالاستخداماتسخلوأ4-

أيماننا؟معاختبارأتنا؟معذلكيلتقىص

ةءللقلاتلىامسا

تساعدناوهىا،رقمالمعلومةفيجاءمابهالملحقةالكلماتتوكد:اللحما-

11الخطيئة11باللحمعلاقاتمجردوان.الكلمةبهذهبولسقصدهمالفهم
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(2)بولسلغديسادلااول210

،الحياةعنوبالتاليأدئة،عنيفصلناالذيفينا،الميلهذاعنيكشفو"الموت"

يعي!كيبهيقومانأسرأئيلعلىكانالذيالخيارهوذلك.حياتهعنأي

االحياةفاختر...والشرالموتوالخير،الحياةأمامكاليومجعلتاقدالعهد:

91(.03،15:)تث

"يمنحناأنه1(90-ا)آأعماقنافيالمسيححضورويحققفينايسكنأنهالووج.-2

يحروحنا،الآنمنذفهو،.بطريقتين؟وكيف2(.)آ"المسيحبيسوعالحياة

يأبنا،يتعفقذلكأنإلا)الجسد(؟اللحمميولعلىالسيطرةمنويمكننا

جهةمنوهو،1(.4)آأدئةكابناءانفسنا،قيادةلهتركناإذا(،13)آبحزيتنا

يسوعمعفعلكماالمائتة،أجسادنامعموتنا،بعدسمقيمنا،،أخرى

.القدسالروح:الموضوعادناهأنظروأ(110)آ

الخطيئة-عنالصرهصهوفبموتهالابت؟3،الآيةفياولأ،هو،:المسيجيسوع3-

كلعلىتسيطركانتألىالخطئة"(اشريعة)1الخطيئةسلطانعلىاللةحكتم

الآباقامهالذيالمسيح:ااالآيةفيوهو،بالذأت.اللحمهوذلكالبشر؟

الساكنغينهالروحوهذا2(،ا:)تكالخلقةابانكما،روحهبقوةالعامل

فاصبحناالآبتبتانالقدا-5،17الآيأتوفيايضأ.سيقيمناجسدنا،في

خاصهومانتلقىفنحن"،المسيحمع"وارثينكئاولماالوحيد.الابنمعأولاده

.الروحفيوألابنالآبتوخدوالىلديهالحبحياةاشراقةأيامجده"،1:بالتة

ففى13(.)1اللحممعصلاتلهكانتولوحئ،البتة"اللحم"لايعىالجسد4-

الجسدممط:موتهفيالمشاركةإلىيقودنافيناالمسيححضوراننرى01الآية

الآيةوفي3(.6:)رومأعتمدنا"قدموتهفي،المسيحيسوعفيالمعضذينانحن1

الرجاءهوذلك:المسيحقيامةفيالمشاركةإلىمدعوايضأجسدنااننرى،)%

بواسطةواخيرأ،(.ا-اا.:rفل4-ء؟6:روم)راجعبولسلدىالكبير

ويصبحبالمسيحجسدنايتحد3(،رقمالنص،11ملف)رأجعالافخارستيا

.2.-أ6:2قوراأقرأوا:الروحهيكلهوبللا؟خاصته
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)2(بولىالت!يىلملاا!ط210

الميعيحييعو؟قمعقذوفي

(32-أ:6)رومية

؟..أن!كمهمأضثتافخظيتهتمثرتخيتت:ر!قأفغن!نيخييئت!لثندأغفت.........:

؟وهوذا!الخطيئةابتذالالىت!ديقدبالخلاصاالسارةالبشرىهذهانالا2(00)5::

؟:المسيحيةالحياةفيحقيقيةصكوبةالىيتطدقاحيت!لرحهفييتوسمبولسط:

؟البيهمة؟إبجمبينةيبت،ميبإابتبهاب!ثبا:

فيفتوقذ\ظ1للة1قطذ1بفقة؟1يتكز!لحطبئة1يط1كتطدى؟ئقول1ثطذ1

يسوتجفيتجمي!1غتقدظوقد1ءظ،3\ؤتجق!3تجعأ؟منيخهائحبفكي!!لخطيئة،1

حبة1يضئحنبخببالمغمؤدثةمؤتهليهغه"فدفظهؤتهلي1عتمذثاإئط1لمسيح،

علىفميرظبه\ثخدظ1د!اذ5لآب؟1بقخدتي1لافو1ييرهن1لم!يغأقيمصكطتجديدة

لقديم1إفظ1قيرئغرصغ6وئحن1يمط.ل!هآ1فيهظفىعلىفسنكوفى"1لمرصت،يطهظصفى

!لتئذي1!يآقيلخطيئة،كبيد!1ئظلفلابطئ،1\بتشز"1ييزوفى!هذمغهصئب!قد

وئعتغ9هف.سنحببأظئؤهنثاتئ1لمسح،هحففقذكظ1لينذ8لحطيه.1هن!تحر!ص

عليهيلمؤتييكوفىولند؟لكبعذيمولتلنت،1يلاقو1ييرهن1جمغتجعآط1لمشح،1ق

ثدة.يحبخييماتهوليجدة،1وفرةصططيئة1عين!لتقدتهبمؤلأئه01سئلطفى،من

ثلا112لمسيح.يسوخفيثلة1خبغلحطيئة1فيلث11فو1لكمأنئم1فكآلك!أحشبو1

أكفبئكمهن1تجغلولاو13يشتهؤإته،1فئذجمنولضلني1تجشذكغلحطيئة1ئسوذفىبر

أخبء1لكمعلى1ثلة،يخدقة!أجغ!1\ثفسكمبللجطيئة،1شبيبمافييلظثئنليلاظ

فلايكون"11دة،شبييمافييبئرهـيعلاحص1كظئكمهنجعص!11وت،1\ا،هصويبرهن1فاهو

لثغقة.خكغ!1فيبللشزيعة،1حكئنفيثت!تغعيتكم.سئلطفىهنيلخطيئة
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)2(بودطلاال!يىدل!لملا.21

بنمة؟ق!ذ1خكمفيب!لشزيعة،1خكثنليلتت1تمخطآلأ؟ظإدأ؟1فطذ15

قه،1لتخفتعو1خبمانجدقةليكبيدأ1نعئ!تكمتجغلئم1إذلالكم،آلاتغلقوول1161مة

1بر؟وطتجب!للطكآإإظ1لمؤت،وطقت!لايلخطيئةإظتخف!غون:يمقكبيدأعبرثم

ع!وفى1فلوبكمبمتميمأطغئموليهئكميلخطيئةتجعدأكئئغثقد!لشمكر"ثلة1ولكن!

يب!رةغبيدأططينة،9هن!خر!ثمبغدظ1فئبحتم،و"9و.جملئم.يه؟1ثأي1ص1لمخييم

ليتجيد"1أغصئكمينتجغلئمفكططبيغتكم.فئع!1عيتجشتري؟يز1هذوتغيري91

تجيدأمن!\لآول1جغلو1فكألكص1!ة،علىل!قر؟ذ1وطقب!هطلفسئي1ولدثط!ة1يخدهة

هن1!أ1خركئئميلخطينة،عد:1كئملمأ121!ة.لقذ1إفىيقوذلذي1بر،1يخدقةفي

لأق؟1ثاهو!تلكهن1لآ3ثخخلوول1ك؟إئكمحيتذخمنعغئمنرثافي121بر،3جفة

تحملو3ثيماثكمتجيدأ!ة،وعرثملحطئةهن!11جمتقئموقذلآتي221\ظ1لمؤث.طقتلأ

،1لمؤثهيططيئة1\لمجرة!لأق،22لإتدثة،1لحبة1طقبئهبر1سة،ثقذ1إفىذيقولذي11لعالز!

.!ط1لم!يحيسوخيطلإتيمائة1لحبة1ثفي1طةهبةوأظ

اي!هالللاثظ!ة

؟11النعمةتكثركىالخطيئةفيانستمر1:الاولالاعترأضعلىجوأب:ا-14

تحتلسناطالماالخطئةفيانستمر1الثافي:ألاعتراضعلىجوابا-5:23

11يعةالشر

ماتمكلو

ألاولالمعئانهإلا!الدهشةالىذللثيدعوقد4(:)1دفنأبكونها!طذا-

شىءكلقبلهوفالعماذ.الموترمزبصفتهاالمياهفي(baptisma)للغطس

14(،)خرالاسرأئيليينإلىبالنسبةالاحمرالبحرعبوركانكما،النجاةخبرة

وكلا(:35f-ا4:)مرالتلاميذالىبالنسبةالعاصفةتسكينكانوكما

وقيامته.يسوع.مموتينبئانالمشهدأن
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)2(بولىالغديسل!طظا.21

)مع(:3سحرفمنمركبةيونانيةكلماتيبتكرأنلبولسيطيبمع.2-

تعى،الكلماتهذه5(.)1معئغرس4(،)1معندقن6(،)آمعلصقب

مع،لمنتأ:1،8:817)راجعبالمسيحاتحادناهنا،الحالهىكما،تارة

المؤمنين.بينالوحدة'اخرىتأرةوتعئ،مع(،نتمخد

اسفلآ

موتأولأ،:المتضادةالالفاطمنحلقتيننحتلفة(بألوانلؤنوا)اوسخلوا"-

كلماتأيةوبز.خطيئةثمومنحى(،يحيا،)+حيماةومائت(،يموت)+

؟الرومانيونبهايتأملانبولسيريدالىالخبرةهىمابالاكثر؟تتردد

المستقبل.صيغةفيوألافعالالماضىصيغةفيالافعال2-8،الآياتفيميروأ،2-

هيما،الحاضرةالمعفذينحياةتجريبعلأ،لي!وما،الآنحاضرهومافبين

ترونها؟الىالنتائج

العبد،:الثلاثةالمحاورإلىتنتمىالىألالفاظكلسخلوأا-6،23الايأتفي3-

ايةألاسياد؟هممن.الطاعةأواطاع،الخدمة(التصرفتحتنفسه)ؤضع"

1(.:ارأجع22؟)1ألئة""عبيدعبارةفيرأيكممأ؟بينهماختلافات

عماذكم،معئلفهمبالاكثرتنيركمالىبولسبراهينهىما،النصمجملفي4-

الفصحية؟الليلةفيوكأنكماكبر،بشكلعيشهعلىوتشجعكمص

عةللقلاتلىامسا

ذلك:المسيحدفنبصورةالمعموذيةماءفيالترولصورةبولسيربطالعماذ:1-

قدالمسيحانكما،ولكنمعه"."ومدفونالمسيحموتفيغاطسالمسيحىان

العماذبولسويتخيل.الحياةإلىالموتمنالعبورهذافييندمجفالمسيحى،اقيم
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(2)بولسالغريىظا!لط.21

،يسوعشخصإلىانتماء18(.ممثابة9:رسلراجع،دمشقفياقتبله)وقد

مثالهعلى(،عليه)مطغمينبه"متحدينأصبحنا:فيهالتحذرمنشكلوكأنه

8-9.:41فيقريبةأخرىعبارةراجعوا5(؟)1"الموتفي

فهناك.ألمحكعلىايمانناتضعألىالوأقعيةخبرتناهىتلكرخطة:معفذون2-

:متضادانوها،محتملانخطرأن

2(؟50:)راجع"تفيضأدئةانعمة1انطالما،الخطيئةاهميةمنالتقليل-

كليغفراللةكانإذا،وبكلمةضروريأ!الدائمالاهتدأءيعدلموبألتالي

نشاء!كمانعينزأنإذن،فبوسعنا،شىء،

فاذا.الخطيئةمنخريرنافيتفلحلاانهاطألما،النعمةأهميةمنالتقليلأو-

بولسويقيمؤقم!الخلاصانذلكفمعئتغييرنا،عنعاجزآاللةكان

نأذلك.وقيامتهالمسيحموتمنانطلاقأ،الخطرينهذينتجاه،الدليل

تجاوزمنالمعفذيمكنالذيهو(Aرومراجع:روحه)أوالموتمنالقائم

(.بالقيامة)بالايمانوالموت)بالاهتداء(الخطيئة

السليمةالعلاقة)اعىالبراوالحطيئةالولاء:نمنحهالذيالسثيدنختارانعلينأ3-

يذكرهم،قراءهئقنعكى،وبولسيبررنا(.انقادروحدههولانهاللة،مع

مرادفاتاما.جديدةحياةيعيشوناخذواالذين-همكمعفذينبخبرنهم

خجل"....اللةضدثورة،فوضىانجاسة،1:البلاغةغأيةفيفهىالخطئة،

فيالطريقين"11بشأنالتعليم)رأجعالخيارينمنكلخاتمةبينبولسويقارن

4مئ 13- : V)(.يشبه،المسيحخضوعشبطعلىلئة،الحرالخضوعأنذلك

)موتالموتخلالمنعبورهوأنمأ،الذاتفعطاء)أرادية(:"عبودية"

11.الابديةالحبة11اجلمنولكنالقدىم"(،ألانسان11
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(2)بولسالق!يس!طماظا.21

الريعولىخدمة

(12-21،5:41-أ:4نعسقور2)

!اث!نتمأا!غ:لمقكا،نةت!لن!تقس!حىتنهأ،ضنةنىمط)تتننطخديدةأزكة.........

يكتيط:بولسطوهوذا.الوحدةويكيدالنزا!يهـدئأنهناكالىالمبكونطصليصلسط:

م!مل؟يقرأانالمفيدمت.نحاههـكلكرسولخدمتميكيشاكيمطشا،حألصكل

مقصبيهيتجمألببمإبإرإلببةلإيببا؟ليمهذلإبط؟!؟إلى!يممتالبصب؟

لملات!يت1ئرفمق6بلتق!زهـهفظ،فلايخدفة!!خمة،1تلكصأعظبوقذأخو1

ف!وقئيلحقت1ئظهر"بل1ثلة،كتقآصئزؤ!"لاو1لمكيرطرفيئسلكثلاطعية!1لعثظئنة،1

هيبئث!قحجوتجة،ف،ئىئت21بئذ1!ةةأطآإفبلنيفتمبمك!لدى؟ئمئيئ

إل!ةتجعتيئرهمأغمىثذين!11لمؤمن!صكتر"عن1طلاك،طريينفيل!ظيزينص1فيقحجوتجة

إفىنصلعوفلصظ1.5ثلةةمئو!وهو1لمسيطص،قجيماةفيولؤرص1ئبعيروصلئلألذفي،1هلإه

ثبفى6.يسوعأخلهنلكمخدملأ1ئحنوطلرث11لمسيحيسوخإفىبل1ئفئيئ،

فعيرقةنو!"بيتثئحف!فيفيقص1ئثرلذي1هو"ئور1ثطثمةمن!قه؟يشير:طفىلذي11ثلة

1لمسيطص.وخيماعلى1فليفيلكص1لمخيما1للة،قخيما

لل!لإنص1لموصتلكص1صلتكوفىخزفمنإنيةفينصحمئه\لحصزص11ق،هل!على

نصعجز"فيولا1لمآ!لطئقصط"فيولائخلط،جهصآكلهنعيت"ئفيوصجمنلإظ.لاهن

!جك!ت1!وردظيطئحمل"1"لفيك،ولائعبرخئد!ك،ولائط!ذ9هنلا،لحروج1

كلءفيئسلغ1!آبختحبنثأتنا111يف!بما1لمسيححبة1!ور؟ظفييتظهز!1لمسيحمؤلت

قلمؤلث112يفظ.يسوخحظةلإنيآ1أتجوردظلييتظهز!يسوع1خ!هبنتي1لمؤإفىجر

يعكغ.تعقلقية1وفبيغفل
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2I.(2)بودىليسا4لالول

ينط!تقدجدأ1وئفكر"1قجمندظقبثبقب!تأخدقجة!1لمسيحيآفى"1

كيلايحبطلت،تجميظخيل!1وهن1059ماتوقدإدأ1لظسفخمغلظل!،1تجميع1خل

آخدأئعيرثثلاثتحن116خيهم.ين؟قا!طلتيثذيبللأتفئيلإ،بغذهن1يآبذ

فهئعيرثل!تقعيرفة"تجثتيرئة،يؤى1لمسيغثعزقدكظ1فيذتجشزئآ.فةفعبرثيؤ؟1بغآ

لأتثية1لتي!1قدتجديد.خئق6لهثيئ1لمسيح،ليى13خذ1!2؟ذ1لمغيرثةهإهلآخ1

؟لمسيح!تتئذي11للةهن!كئه1وهذ18تجديدةأفي،بذتتدوط1لقذيمة

يخرولل!تمفصلظ1لم!يحلي!13!ةباقذلك111فقخآ،يخدقةص1كطظو

شييمالي1غلئلأفتحن02كلقة!1فتخة.إيئظوفسؤدطرقيئقم،علىلقمف!لي!بم

ئصلخكغ.لثهص19تآعو1ق1لمسيح؟سيمفسسطئكغ؟ئ!يمنت.ييظ"1ول!ق؟و1لمسيح

1ثدةبريخطئصروصجمطخك1خطيثة!ين1ثلةتجغلهططيئة1فييغيرألذكط1ك!1ذ21

ا!مالليآثظلة

1-l : t`:الربهوالمسيحيسوعباننعلن

بسيصاةأنيةفيصرأنحملا:7-2

جدبدةخليقةنحن،المسيحفيا-54:17:

المصالحةاجلمنسفراءهنحن81-1:2

مكلومات

الاولى،المسيحيةالجماعاتفيتعى،الىالكلمةانها:(diaconia)خلىمآ-1

4(.6:)رسلالكلمةوخدمة2(6:)رسلالموائدخدمة:المنصدوجةالمهمة

.الجماعاتفيالخذمابرزبولسيعذدت،5ا:2قوراوفي

(91:ا)راجعوطيموتاوسسيلاومعاونيهبولسالضميربهذائقمتدنحن:2-

الرسوليالفربمصأحيانأ،انحن"،1تعىوقد.قورنتسجماعةون!ثئصاااسسااللذبن

18(.3:المثألسبيل)علىالسوأءعلىوالقورنثيين
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(2)بودطلاالضيى!لا!ول.21

يكونواان-ويحتملالمقصودينالخصومبينمن3(::)4يهلكونالذين3-

القورنثىذاكالاقلعلىهناك-الرسوللقببولسعلىينكرونمتهودين

.721:راجع)طيموتاوس؟(:مبعوثهأهانالذي

اسفلة

؟السارةالبشرىبهذهيناديلماذأ؟رسالتهجوهرعنبولبريتحدثكيف-ا

بضأنذلكيعفمناماذاا؟خزفامنآنيةفيالكتر11صورةتفهمونكيف2-

نحن؟وبشأننا،الكنيسة

ا؟اجديدةاخلقة1عنحديثهالشخصيةبول!خبرةتفحمرهل3-

نحن؟نعيشهاكيفيحققها؟من؟المصالحةماهي4-

!عللقلاتلىامسا

هوالمسيحايسوع1:ايمانقانوناقدمخلالمنعنهوئعتر(3-ه:)4الانجيل-ا

منأقيملكونهوهواللة؟ارسلهالذىالمسيححقاهوالناصرىفيسوعا:االرب

فل)رأجعكلهاالمسكونةفيالاحياء،كلعلىإلهيةسيادةيماربراخذ،الموت

11رحمتهابفضل1بولسإلىاللةوكقها،البشرىهذه36(.2:رسل،211:

:4(1)cهذه.المسيجعليهقبضحينمضطهدأكانانهين!نلمالذىهو

راجع6؟)4:االنور!االيكن1جديد:ويوم،جديدةخلقة.ممثابةكانتالاشراقة

3(.:اتك

ه(؟:)4القورنثيينا-اعبيدا1-وحرفيأخدامسوىومداونرهالرسولليس2-

كزانذلك7(.و5)4:والمرستلينالرسالةبينجيدأيميزونمورنتبرقاهل

إلينا،بحاجةفالئةنحن.هى...الطينمنوضيعةآنيةفينحملهاللةمعرفة

ضعفناخلالمنافضلبشكلتتجلىوقدرته؟المحدودةقيمتنامنبالرغم

الكنيسة؟تستمر،المسيحيينخطيئةمنبالرغموهكذا،ا(.9-.ا:2)راجع
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(2)بولسالتريسذلادلط.21

يرىذلك،ومع38-93(.5:)رسلبدءبأدئغمالائيل،برهانكانذلك

المسيح.موتفيمشاركة،الرسالةاجلمنلهأ،يخضعالىالمحنفيبول!

،اجديدةاخليقة1،دمشقطريقعلىانقلابهمنذ،بولساصبح:الجديدةالحليقة3-

السالفة،سيرتهعليهكانتماكلعنالموتباختيارقاملقدآخر؟انسانأ

ا-14(..3:)فلوأرسلهدعاهالذيالحيبالمسيحشخصيأمثحدانهمدركا

11الجديدةالخلقة11نحوكليآمتجهوهو.حياتهمنالمركزفيهوفالمسيح

جديد؟منالعالمخلقةبدأ،وقيامتهالمسيج.مموتاللة،أنذلك15(.6:)غلا

11جددأأناسا11،وقامماتالذيبألمسيحاتحدواماإذأللحاك،المسيحيونواصيح

.4c-":4)أف

منحهاالئالشهيرةبالهدنة،بولسنظرفيشك،ولاالكلمةتوحي:لحةالمصا4-

محكومغرباء،،معتقون.م.:ق44عامالجددقورنتم!لسكانقيصريوليوس

اللةمنحنالقد،وبالفعل.مواطنينيصبحوأأنبالامكانكانيهود،،عليهم

الوضع:فيمعناتبادلأليحققالمسيحوجاءا.اجديدآوضعآ11-وحرفيآالمصالحة

اللةلابناءالمحفوظالبريمنحناكي،الخطأةعلىالمحتومللموتخضعلقد

دورها.المضطهدبولسلخبرةكانايضآوهنأ21(.)1

للوثنيينالإن!يلى

2()غلاتلنن

!ثئي!نانكلأطس!ت!فغالقتق!ديختقيقك!نقالف!يخييت0نجكضنأتمأن.......ة

لبولل!،بالنسبةاما.والشريكةالختاتبقبولهـكلي!ودأيصبحوااتالىن-9مهـتد:

للخلاصا،يكفيلابيسو!الايماتكاتاذاتسا؟ل:موضو!كلهالانجيليجكلفذلك:

:3)راجمبشدةبولصيحتجلذا.البتةمخلصأيكدلكليسوعانذلكفمكنى:

يمامب!بد،حهمب!بيجيونانج!كلبببهلإ!لييبقييبرهتإ-5!؟
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(2)بو!الغريىاذلادول.21

بزني!هح1ؤ!تثتيحصإفىثينيةمتيدلثغشرة!هـننة1!في!تجعذإثيثغ1

1لبث!ةعنيهيموعزق!ث.بلإحئنإلي!عئعوديىول2وأيخفظ،طيطعل1ستح!خب!ثو

أشعىق!قة!أقلأت!فى،1علىظصجتطع1وعزق!لي1لوثنيين،1كب!يتط1لئئ

قيفى،1ئر؟1يؤنينيئاوهوططئى!ئف!ة،أق!!يخ!قي3علىكبظ.سقيعثقدآكوول1ؤ

أنفستهمب1دت!و1فذين!1لمتظقئ!!لكدبمبر11لإخوةبشبنبذلكل!ولإلأ"و

لقمئذجنهقمو5فيشتب!دوظ،يسوع1لمسيحفيكينلائحنلثي1حزيظ1ييتخعشسو

كطولمط-ولايففيلأتبد6\مط11فيرةخقيقةلكميتبفىجطولؤظفيي!

!للآخز،هـئتيظكلي13فويقبرالأتظول1فيفى-ثظل!1منص1خدأئإليلا1!ةإفى:لذثهم

"لأفى1لمختوين،ثبشيبرئطرش"يطكهد!إفىك!1لمئنىتبشيمإلي"ليكهذ1\"له!1ؤ

كرقتل!*و1لوثنيق.1فير!1يفمأ1ئاآلذلي1لمختويثطلذىي!!لةئطرئ!!؟ثذ1لأي

فذو\يخعقة،منليوهتط1كمذة!1لكنيسة،3يحستووهموئوحظ،وعتخزيغقوبئ

0\بشز؟1لمخعؤي!،إفىوهملوثنيثن1إفىئحنفتذهعثكة،1ث،ئمنىبزنبماطوإفى!لي

به.لأقؤآ1قجتقدلث1ط1وهأ1لمف!\،،ئتآكر!1قوهو1جل!و

يسؤجعثىنلأئهخبمايوجلأوظوقئه1ئطجمية،إفىمتخزقدآلمظولبهن،1

فل!1لوقييين.يئ1ئؤ!فىيغقوب،جمنل!مندؤأيقدآ1ققب!!فيلك"1"ده،112ز؟:

!؟يئ،يطليقود1لبئر"فب،\ه13قيفى،11هئنمنخوثطويتتحئى1!ىيلألآخد1قلإمو

ةدو!ي!رةةيسرونلا1لهم،\يثفلظ"1!؟يفم.إفىإئغظهو1نظد!بزنيطإفىحمى

1ليفوديدأشتكئ!ت1ة1ذلإخوة1تجميح1طآبمنخئرفلعث1بث!ة،خميقةتقفيكط

سرة!1بيقود؟؟1يشروأقلوئييين1!ئينفكي!!عيشة!1ليفود،لا1لموئنيقعيشةصتغي!

ئعنغثتحندلكمحو16جلر،11لوثب!قمنصولن!ت؟؟لادةيفودلحن"15

إئضوئحن1لمسيح.بيشوخ؟لإ!فىبل1لمثزيعة،؟خكا!ئيلغمتيئبززلا1لإن!ولأنص

لابئئه1لئئريعة،؟خ!م؟لغقيمالا؟لمسيح،؟اةبفىئبز،!يكييسوع؟لم!يحمظ1

1لمتسيح،ليئبر!ص1قئطئبئكظ1يهاذ!1آل!ثزيعةبئخ!م؟لغمتن1لمن!ثترمن!1خذئبزر

إذ\ف!لي،"11قه!لق!؟للخطيئةظدما1لمسيغفى\قيكوظلر،1يفظلحنوو"جدظ

فيفعآ؟لشمريعةيلائي99ىص،1عليتقئ!عيعلىأثبنثهدقئه،طبنا؟إفىعدلث
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(2)بو!ايىالضذلالىعما.21

يحب1لمسيغبل،فيلكبغذآحبأولفط102لمسيح.محعئيبثوقدمة،يآحبلعئزيعة9

1خبئئ1فذي1فىببين1لإووفىليأحب!ث!اليتجشترثة،حبة1لآن1خبكث1وإذفية

وللمن!يغ؟لشزيعلأ،فيذ1بر،ىن1فيذنجعمة!1للة.؟لطللملا21.خلي1ينبتفئيطبد!و

سئدكا.قدطلت1!د

امجمالب!ثظة

(1رقمالنص،01ملف؟51رسل)رأجعأورشليممجمع:01-ا

بطرسمعانطاكيةفيالخلاف:اأ-4ا

بالمسيحألايمانبوأسيلةئبررونوالوثنيوناليهود2:-اا5

ماتمكلو

مرقس،بوجناعموابنقبرصمناللاويليوسفلقبهوبرنابا،:الاشخاصا-

شابوهوطيطس:.التبشيريةرحلاتهاولىفيوساندهبولسشخعالذيوهو

الاثئأحدهووليس:يعقوب.البتةيختتنلمو،بولسيدعلىاهتدىوثئ

فييهودىأصلمنالمسيحيينعنالمسوول91(:)1"الرباخر11بلعشر،

بطرس-(petros)بطروس-وباليونأنيةكيظ(.13ا:5)رسلاورشليم

A)الاعمالسفرفيمساكلاهادكراوقدزبدند،ابنووحظ it -)r>

يأا،ب"الاعمدةئفبواالاخيرونالثلاثةوهولاءدومأ.ساثرانوكأنهما

الكنيسة.ءمسؤولي

المختوفين.فيالوثنيينمعبالتضاداليهود،علىئطلقكانهكذامححونون:2-

وكأن.اسرائيلإلىوالدبى،العنصري،المزدوجالانتماءعلىدليلأالختانوكان

المسيحيينوكلبيسوعاسوةالمهمدون،الوثنيونئختتنبأنئيأالبونالمتهودون

الاولين.
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(2)بو!االضيى4لاالط210

اسفل!

اتحادهعنواحد،آنوفي،بولسيكشفكيفراقبواا.-االآياتفيا-

؟وحدهيسوعأوفدهكرسولحريتهوعنكلها،بالبهيسة

1(؟0)آاورشليمفيالفقراء"بولس"تذكركيف2-

ولماذا؟سلوكهتغييرالىكيفا-بطرشاورشليممنالمتهودينمجيءدفعلماذا3-

؟بالذاتالنقطةهذهعلىبولسعارضه

بينتضادايجعلولماذاالشريعة؟المهتدونالوثنيونيمارسانبولسيرفضلماذا4-

بالمسيح؟والايماناليهوديةالشريعة

!عللقلالىاتمسا

نابولسيؤكدا(:رقمالنص،01ملف،15رسل)راجعاررفليممجمعا-

وهم،الختانعليهمئفرضفلم:المسؤولونهااعترف،الوثنيينلدىكرأزته

بول!انإلا.يهوديأصلمنكالمسيحيين،كاملةبدرجةمسيحيونبالتالي

لاانه5(0)آتأييداورخصةعنليبحثيذهبلمانهعلىبوضوحشذد

،وحدهويسوع،فيسوع؟الامواتبينمنالقائميسوعغيرلأحديخضع

ا-12(.ا:اراجع7؟)آللوثنيينبالانجيلليناديأرسله

اليهوديةتعرضتأنبعداورشليم،لفقراءالمعوناتجمععمليةينيأمبولسهوذا2-

25-28؟ا:5روما-4؟:ا6قورا)رأجعالخمسيناتفيعديدة!دطعات

جماعاتهتضامنعلىواحد،آنفي،يبرهنانبذلكيريدوهو9(.و8قور2

تلكأعترأفعلىايضاويبرهن،يهودياصلمنالكنيسةمعوثئأصلمن

بالمسيح.الايمانتفخرمنهاوالئ،الامالكنيسةتجاهبالجميلالجماعات

بالتاليوهي؟النجسةالحيواناتاكلمناليهوديةالشريعةفيالاكلقواعدتمنع3-

اليهودية.الهويةعلىالحفاظبدافع،الوثنيينمائدةإلىالجلوسمناليهودتمنع

علىالماكلكولاتبشأنتحريمأياورشليم،مجمعفي،يفرضلمبولع!،نظرففى
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عمليةضدبولسنأضلفلقد92(.0،2:ا5رسل)مقابلالمهتدينالوثنيين

فريقعشاء)خلالالرببعشاءالمشتركألاحتفالتعيقكونهاالموائد،فيالفصل

الكنيسة.وحدةيحطمأنشأنهمنوهذاما(؟

مسألةتلك(.المشرقدارترجمةفي2أا-0)الآياتالتراعابعادبولسادرك

الشريعة.لممارسةهىألاولويةأنأويخفص،المسيحبانالايمانإفامبدأ:

معالمرء،علىيستحيلإذالخطئة،منتحررانالثريعةبوسعلي!ولكن

الشريعة؟باسمالمسيحعلىخيهمأماا-17(50)1لومبلايكونان،الشريعة

.مموته،المسيحيخفصنااننرفضاننافمعناهكيفا،فعل)كماإليهاعدنافاذأ

أنتقلفلقدالشخصية:خبرتهكلبولسويتحدث2(.ا-ا8)1الصليبعلى

احته.الذيالمسيحيسوعاجلمن،الايمانإلىالشريعةمن

يرلجرلمير!اا

بولد!دثنائيى

المدنافلإ!سي!يةبماكال!

لأن،المتوسيأالبحرشرقى،الكبرىالمدنفيكلهابولسكناشتتوأجد

همرسائلهإليهمتوجهتوالذينفيها.تركزتقدكانتاليهوديةالجماعات

غلاطيةومقاطعاتوتسالونيقىوقولسىوفيأدوأفس!وقورنشروماسكان

اييسأوتذكر(.ا8:قور)2ومقدونية(،61:91قورا:)الصغرىوأاسيا

وبرجة)قبرص(وبافوسوسلاميزسورياأنطاكية:الاعمالسفرروايات

الخارطة:)راجحوميليطشوطرواسواثينةوبيريةولسترةوايقونيةبسيذيةوانطاكية

(.العامةالمقدمة
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بما!ة!دلت!

عنبولسيقوكفحينكبير.ميناءفينشأتألىالكنيسةبهذهالنظرلننيثم

وملأحونعتالونبينهمكانفلأنهلهم"،أسملاممقوتون،احقرأء،1انهمالمسيحيين

يفتحواانبامكانهمكانملأكونايضأبينهميوجدولكنبسطاء.واناسوعبيد

وغايوس(،61:51،91قور1)وبرسقةواميلاكاسطفاناسللاجتماعاتبيوتهم

)رسلأليهودمجمعرئيسقرسبىوهناأن؟C'(:16)روموقيبة22(:16)روم

الخليطهذايكونأنونتوقع23(.:16)رومالمدينةاخازن"1وأرسطع!8(:18

بالاجتماعاتيتعلقمافيسيماولا،المشاكلبعضطرجقدوالفقراءالاغنياءمن

2-3(.2:يعرأجع21-22؟:ااقور)1الرببعشاءخلالهائحتقلكانادحا

المحتملفمن1(،,-1.:أقور)1الشجباستوجبتالىألانقساماتبشأناما

.الاجتماعاتفيهاتجريكانتالىالبيوتدتعلىمنجأءتأنها

البلب!ةل!عابتماااا

التنظيمفيالسائدالنموذجطئقواقديهوديغيرأصلمنالمسيحيونكان

يأااربابا11حولالرابطاتأوالتجمعاتمنأشكالأكوئوافلقد:الاجتماعي

بينيتراوحبعددفيهااجتماعلعقدبيوتهماتسعتنفوذ،وذوياغنياءمواطنين

،الاسرةربابيت"1يشملوكان.تقديراكثرعلىشخصأ05إلى4"

الزبائن"11منوعدداوالعبيد،الحذمايضأبلح!سب،وألاقرباءوالاولادالزوجةلا

كان،الرومأنيأليونانيألمجتمعوفي.الحمايةمنهينتظرولىالذينوالمعتقين

منها.مناصلاالئألامورمنبه،معترففريقإلىاوما،استد"1إلىالانتماء

علاقاتعلىالقائمةوالتجمعاتالمختلفةالقطاعاتهذهأنبيسر،الينا،وغيل

فيلصون،)راجعببطءإلابالانجيلالتبشيرتلقىلنمرأتب،ذاتأجتماعية

(.للقراءة1،1ملف
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رتسمفا

ا!24اللث!4

يىلقدالر،5ا

(8رومية)في

تعىاللحم"11عبارةأناعتقدنافددم!ملغومةالكلماتأنالىالانتباهيجب

الشخصاللحم"11كلمةفتعبئ،بولسيستخدمهااقيالكتابيةاللغةفيائا!.الجنس

بنوعوهو،.للموتوقأبلأومحدوداضعيفابكونهونفسآ(،)جسدأبكفيتهالبشري

لا،العكسوعلىاللة.علىولاسيما،الآخرينعلىينغلقالذيالانسانخأص،

أدئةعلىانفتاحهأى،الداخليةحياتهوانما،الانسانعقلقطروح"11كلمةتعى

11والسلامالحياةإلىفيزعالروحأما،الموتإلىيترعالجسد11:الحياةيمنحهالذي

وهنا؟القدسالروحأدئه،روحامالانسانروحالمقصودهلولكن6(.8:)روم

الروححضورعلىمنفتحةالانسانروحفانحاك،كلوعلى!المترجونيتردد

11فيكمحالاللةروحلأن،الروحفيبلالجسد،سيادةتحتتحيونالستم1:القدس

ودثة.للآخر-فىوتصذياتناانغلاقاتنامنيحررنااللةروحانإلا)بشر(،لحمفنحن9(.)آ

الق!مامةثع!4

اللة،كانولما.والقيامةالموتمنشكلأ،دمشقطريقعلى،بولسعالق

ايضأ:فيناذلكيفعلانفبوسعه،يسوعاقأمقدويروحه،،الحياةعلىبقدرته

هو،والروحا(.ا)آ"فيكمالحالبروحهالفانيةاجسادكمايضأايحبى1فالآب

نحوعبورهووانماومبقم،أعمىمصيرالش!الموتبانالثقةهذهفينايضعالذممط
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بالعمل،بدأتقدهذهالخلاقةالروحقدرةواناخينا.يسوعخطىعلىالآب،

وليست،المخاضالآممنأليومإلىتثنجمعاءالخليقة11:الكونكلفيمسبقأ،

افتداءأيالتبئى،منتظرينالبايأنفينئن،الروحباكورةلناالذيننحنبلوحدها،

.(rr-22)1اااجسادنا

التبف!ابنا!فل!ثعال!4

التبئى:التبذلهذأعنيعبرلكىبالدينلهاعلاقةلاصورةبولسيستعير

صورةعلىجديدمنبخلقناوبدأسبققد،روحهبواسيلةفالآب،23(.16،)آ

مثالعلىيكونوابانقضىانسبق،علمهبسابقعرفهمالذين11الوحيد:ابنه

حينحقانعيشهماذلك92(.)آكئيرين"لاخوةبكراهذأليكونأبنه،صورة

الآبمعالعلاقةهذهوأن15(.)1ااإأبتيا"أبأ،:قائلينيسوعمثالعلىنصقي

لنايشفعنفسهالروحلكنيجب،كماالصلاةئحسنالا1بحيثالجذةمنهي

هيكماومتلعثمة،متعثرةصلاتناتكونحينوحئU(.2)آ"توصفلابانات

هووالروجأدثة.مننعمةأنهاالابناء.صلاةأنهاألا،النطقيتعلمونأطفالمعالحال

غرأرعلىوالشكر،الثقةكلماتشفاهناعلىفيضعقلبنا،فيتولديجعلهاالذي

.r(31-9)آبولسكلمات

لى!للمناقلفدةا

الي!ودي؟اليثععبمطالكنيد!عةاثتفتهلى

(11-9)رومية

السنوأتكناشفي،يهوديأصلمنالمسيحيينيرىحينبولسلميتأ

لماليهودأغلبوأنسيماوند،أصلمنالمسيحيينمنعددأأقل05،6-.
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مكانوثنيينينالمؤتافةالكنيسةستأخذفهل.مسيحهمهويسوعبانيعترفوا

اللة؟لكلمةفشلآبللا،برمتهأسرائيللتاريخفشلأذلكيكونألا؟أسرائيل

ائل!المهلفمبىماعانا4

ابناءبين:اختياراتعلىكريته،،اللهاقدمماغالبأ،اسرائيلتاريخفي

وليسيعقوباختار،أسحقأبناءوبين،اسماعيلولي!أسحقأختار،ابراهيم

اغلبفييتحدثون،لاسرائيلاللةدينونةيعلنونحينألانبياء:وهكذااغ...عيسو

:01أشالمثالسبيل)علىبواسطتهاالتاريخأدفةيوأصلشعب،ابقية"1عنالاحيان

:6)روماسرائيلإلىللانتماءطريقتانفهناك،بولسألىبالنسبةأماأ-22(90

بحسباسرأئيل)11التاريخىائيلأسرهووهذاالآباء"،نسلم!بالامخدأرإما6(:

ألاباء،نسلمناناسآ،اختأرقداللهيكونانوإما18(،:أ.قورافيالجسد"

مسيحييناصبحواالذيناليهودحالةهىتلك:تامبشكلالعهدعيت!منومكثهم

7(.:01فيالمختارين"11أو616:غلافيألئه"أسرأثيل)11

11اللنهيكةعايةههالم!مميثع11

نالوأقدالبرإلىيسعوألمالذينالوتنيينان11:متناقضةتبدوحالةبازاءنحن

بر،شريعةإلىيسعىكانالذيأسرائيلأنحينفي-،ألايمانمنعيأثيالذي-البر

إلىتؤديأدئةمععلاقةإكيسعونفاليهود.r(.r'-)9:"الشريعةهذهيدركلم

عنها،يبحثوالموتنيينانيكتشفبول!روهوذاقط.يبلغوهالمولكنهم،الخلاص

يؤكد:فهولذأ.أدئةمحالصادقةالعلاقةهذهيعيشونوراحواالانجيلتلقوأولكنهم

وفيفيه،تجدأنها؟المسيحإلىتقودفالشريعة4(!:أ).المسيح"هىالشريعة"غاية

الخلاصيعودلنومنذئذوزوالها.نهايتهاأيضآولكنوأكتمالها،غايتهاوأحد،آن

إذأ11:بالمسيحئقة--وهوبالايمانبل،الشريعةعلىبالامانةالبتةمرتبيأينوالبر

نلتألاموأت،بينمنأقامهأدثةانبقلبكوآمنترب،يسوعانبفمكشهدت

.(01:9)االخلاصا
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)2(بولسالق!يسظا!!ط.21

نالتايتهل!ا

،11:ا).المستقبلعنويعلنالوضعليفمترأستعارةبولحرويبتكر

اسرائيل.هوطيبآ:زيتوناتعطيجيدةإحداهمازيتونتان:هناكا-24(.6

.الوثنيونهمثمرآ:تعطىلابريةزيتونةوالاخرى

كلمنتقريبأخردتأفانفسهاالجيدةالزيتونةتجد،المسيحمجيءوبعد

)اليهودوأحدبغصنسوىتحمفظلموبه(،يعترفوألمالذيناليهود)غالبيةاغصانها

البريةالزيتونةمناغصانهناككانت،بولسزمنوفي(.مسيحيينأصبحواالذين

ألاغصانتلكاستطاعتنسغها،وبفضل،الجيدةالزيتونةجروحعلىطغمتقد

قطعسوىليمستأنها(.الكنيسةفيدخلوأالذينالوثنيون)وهمنمارأتعطىأن

الاغصاناما.الجيدةالزيتونةنسعمناستفادتانهاتنسىانلهايحقولا،مضافة

رفضوأالذيناليهود)همالارضعلىدوماملقاةفهي،الجيدةالزيتونةمنالمقطوعة

علىايضأ،هييوما،سئتطغمالمقطعوعة،الاغصانهذهبانبولسويعلمت(.الانجيل

لاسرأئيليبقى،النهائيةالعودةهذهأنتظاروفي25-27(.:ا)1الاصليالساق

ذإ،الشريعةبحسب،الاولالعهدفييعيشانهذلك:يلعبهدوردومأ

92(.:1)1"ودعوتهاللةهباتفيرجعةالا1

رتفمنيآ

الختاميةالتحيات

البتة!فيهايقئماوإنروما...مسيحيىمنكثيرآبولسيعرفأ.6رو!

معالحاكهىكماآخر،مكانفيالاشخاصبهو،ءيلتقىاناستصاإعانهإلا

وقدكنخرية،(dia!ماonos)اخادمة"1قئبة،يناشدانهقورنتمر.فيوأقيلابرسقة

إلىموجهةوالتحيات)1-2(.الرومانيينإلىالرسالةحملتالتيهيتكون

ire
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)2(بولسجماالغ!!ساظا.21

l(.1)3-نساء،سبعبينهممن،لاتينيةاويونانيةاحمأءيحملونشخصأ26

فيمعاونيننمانيةتحياتيقل2(،ا-.)7الانقساماتمنتحذيربعد،وبولس

2-23(.1)عليهالرسالةأملىالذيطرطيوسبينهمومن،قورنتس

سفرومشاريع)1-4(المعوناتجمعبشأنتعليماتبعدا.6قورشسىأ

يبقواوان)12(،وابرنسا(اا-).طيموتاوسبقبولبولسيوصي)5-9(،

وينقل.(ا-18)3قورنتسفيمسوولونوهم،واسرتهلاسظفاناسخاضعين

كانتبيتهما)فيوبرسقةأقيلامعهويمعاونكانحيثأفسسفيألاخوةتحيأت

بالارامية:والدعاء)21(التحيةيدهبخطبولسويكتب(.المحليةالكنيسةتجتمع

صيغة)23(ألاخيرالتمىوتلي2(..22:رؤ)رأجعا!اتعالرئنا،11تامارانأ

.(2)4مؤثرة

الاتفاقإلىالدأعيةالختاميةالتمنيات.1rا-:اrقورنتس2

معظمتفتتحألىالتحيةانها:الانتباهتلفتيالوثيةتحيةتلتهاقدوالصدأقة،

".القدسالروحو"شركةالآب"و"محبة"يسوعانعمة1:الافخارستيةليتورجياتنا

،كبرىأزمةفيجاعةإلىالموجهةالرسالةهذهبعدأ.أ-8أ6:غلاطية

القضايا:جوهر1(-)1يدهصبخطيعيدانمننهايتها،فيبول!،يتمالكلم

منه،بولع!يعيشهوما،يسوعصليبهوقط..المهملهأهميةلاالذيالختانارفضوا

أليهود:الحقيقى"اللهاسرائيل11يحئيوأخيرا،(.والمعاكسات)المرضجسدهفي

مسيحيين.اصبحواالذين

فيالمكتوبةالرسالةهذهتختمأحماءبدونتحيات21-23.:4قيلي

بيت"منالمسيحيينمنعددآيسمىفبولسافسس.سجنانهالمحتملومنالأسر،

.البلاطفيموظفينأصبحوأمعتقينوانماألامبرأطور،اقرباءليسواانهمقيصر":

ألاجتماعات،بشأنمفيدةتوصياتبعد23-5.28:تسالونيقيا

ويطلب-يسوعالربمجىءبشأنرجائهإلى-أنتبهواقرأئهاجلمنبولسيصلى

)27(،"الاخوةكلاعلى1الرسالةهذهئقرأانيجبوكان)23-26(.صلوأتهم

افخارسئ.اجتماعأبان
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(2)بولسال!ريسظاا!ط210

سخاءعلىمعتمدا)91(،بنفسهالخاتمةبولسكتب25(.-")1فيلمون

مرقسبينهمومن،الاربعةمعاونيهتحيأتوينقلاونيسمس.عبدهيقبلكيفيلمون

جدآ.منتشرةالاحماءهذهكانتفلقدالانجيليان؟هماهلولوقا:

وأتغنأ

الافتقاثيةاليثعكرافعالى

فعل)معشكروصلاةتحيةالعنوانتلى،بولسرسائلاغلبفي

eucharistein=.)فعلانطالما،قنأعأتبازأءوأنمأ،مبتذلةصيغبازاءفلسنأشتكر

كماادلة،حضرةفيرسائلهتقرأانيجبوكان.العفويةبولسصلاةهوالشكر

اللة.حضرةفيهوكتبها

باترومامسحيىايمانلانالشكربولسيرفعأ.8-.أ:رو!ة

بولسويتمئ.يسوعأكيلإعلانفيتقومدئةيؤديهاالىوالعبادةجدأ.معروفأ

هذهأجلمنيتضرعأنه.الجماعةيلتقيحيثروماإلىالذهابلهيتاحأنكثير!

هو.مشيئتهعنوليسادلة،مشيئةعنأولأيبحثولكنه،الامنية

العزيزة-ماعتهفيالربعملإلىاولأبولسينظر4-9.ا:قورئتسأ

تلكأي"،والمعرفة)أدثة(كلمة"غئأجلمنالشكريرفعوهو)4-7(.عليه

إلمطثممنصلاتهوتتجهجيدآ.يمينونهاكيفيتعقموأأنينبغىالئالشهيرةالمواهب

الذيأدثةأمانةإلىيستندفرجاؤنا)7-9(.المجيدمجيئهأي:يسوعالربيوم

ينتيأرنا.وهودعأنا...

فيسيماولاالقورنثيين،معالجديدالخلافبعد.أ3-أأ:قورئتس2

عنبولسيمحدث-1()8-.حتفهيلاقىكاد-وقدافسسفيسجنهاعقاب
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)2(بولسالغديس4لارلط.21

"عزأء"عنبالاخصيتحذثولكنه(،مرات)4لم""أوعنمرأت()3اشذة"1

ألا.محالةلاالمحنتلازمهصا،الرسولمهمةولاسيما،المسيحيةقالحياة(.مرات01)

وهكذأ9(.)آقيامتهاملعلى،المسيحآلاموكأنهاالمحنهذهيعيشبولسان

المحنة.ابانحئممكناالضكريصتى

لابول!انذلك:بالفرحالشكرفعليئسموهناا.3-اأ:لمحيبى

من)هلالسجنمنلهميكتبأنهمع.طيبةذكرياتسوىفيليأهلعنيحمل

عنينفصللاتعققهانألا.بالحبالمفعمةمفردأتهملاحظةويمكنكمافسس؟(.

وقدرةحقيقيةومعرفةمطردآ(agape)حئآلهميتصتفيولس!.الرسوليةديناميكيته

هراولجماعاتنا؟لأنقسنا؟نتمناهاالئالنعمذأتهىحعلا(.9-.)آالتمييزعلئ

؟الربيومنحوسائرة-ماعاتنا

...
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االل!13

الدالهنلللوبةادلللاثلى

الق!يلللى!للللى

نيقيلوتسا2،لسيقو،أفسس

طيطس،وسطيموتا2وأ

لصثوىا-

ثسبو1فى1لمنسوبةلرسائل1:!!.

نصكل.

11،13-3:'.)\ف1لمسيحفيجمتمعوفىكلنا\.

1-16،،:)\فحدةلو1في1لمسيحجسدبناء2.

9-1،23:لأثؤفىثلمسيحلنشيد201

لا،11-2:3:لأطييسوعفي1ثلة\نسانيآ،0

بود!نومعاو:الحبديدالع!دبيئة.

فس!1وكؤلمسى1لىسالت!لمر1بحسب1لمسيح:إ!ضع.

يخدآ؟1جاءت1ينهنءأدللظ!:.

طيم2و1فيناشيد1منمقاطح:للق!أءة.

،3-14\..)\فلمبهرى1كةلبر1!ة:.

N tv

لأ،\

151

155

915

"16

162

16،

165
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بول!الق!يىال!ال!نمعوبةالل!ماذلا310

ارتملنا

بوليىإلىالمنيوبةالريمائلى

رسائلمنالثانية)ألمجموعةالثأنية"البولسية11الحمتالرسائلهذهاصالة

منثقةأقلهوالرسولإلىالمباشرانتساهابأنولنقلشك؟موضوعهى(بولس

12(.اواالملف)راجعالأخرىالسبعالرساثل

:مجموعاتأربعإلىعشرةالثلاثبولسرسائليوزعونسابقاكعانو!

المسيح(عودةانتظار)حولتس2وا:الاولىالرسائل-

(بالايمانالتبرير)حولرومغلا،قور،2وا:الكبرىالرساثل-

سر)حولJاف،قول،فل،(:السجنفيانهيذكربولسالأن:الأسررسائل-

والكنيسة(المسيح

(الجماعاتمسؤولي)حولطىطيم،cاو:الرعائيةالرسائل-

إلىالرسالتينبينفرقهناك،الثانيةالبولسيةالرسائلبينفمن،اليوماما

الرسائلوبين؟الاخرىمنالواحدةقريبتانوهماجهة،منوأفس!،قولسى

.اخرىجهةمن،الثانيةوتسالونيقىالرعائية

ذلك.ذاتهبولسيؤصسمهالمجماعةإلىموجهةقولسيأهلإلىفالرسالة

منها.جزءفيجديدة"(المسيحاسر1على)المركزةاللاهوتيةومضامينهامقرداتهاان

مأقصريةفيسوأء،لبولسمعاونبقلمكتبتافانخضناناذن،بوسعنا،وأصبج

كئفقدويكون(؟دفعتينوعلىشين،الأسرفيبولسقضى)حيثرومافي

قولسى.كنيسةعرفتهالذيالجديدالوضععلىمعفمهتعليم
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بو!االغديىال!بهالمن!ال!ساظا310

توستعاتمعجدأ،لاهوتيةرسالةفهىافسع!،اهلإلىالرسالةاما

فيسنوات3بولسقضىحينفي،البتةشخصىطابعدونومنمستانيضة،

منكاملةمقاطعتعكسانها!(.الرسوليةحياتهفيإقامةاطول)وهىافسس

محررهايبدووهكذأ.لاهوتيةمقالةشكلفي،إعادةوكأنهاقولسى،إلىالرسالة

.الرسولموتبعدتهدئةبفعلقام،لبولستلميذأ

الرئيسيينمعاوتيهإلىالرسوليوتجهانمستحيلأليس:الرعائيةالرسائل

الاسلوبفيجدآكثيرةفروقاتهناكأنإلاالكناش.تنظيمحولمشورات

دونتحول،الأصيلةالسبعوالرسائلالرسائلهذهبين،واللاهوتوالمفردأت

نجدتغدلمانناذلك.العمرفيتقذمقداعتبرناهوابىحئذأته،المؤلفإلىنسبتها

بسلوكمهتمأفيهاالمؤلفويبدو.الرسولبهامتازالذيالكبيرالرسوليالنقسذأك

الحقبةبعدمااوضاعهبئالمذكورةفالاوضاعخاص!.بنوعخلاقى،الأالمؤمنين

عقائديةلأزماتمعرضةالجماعاتكانتحين07-.8،بعدماأي،الرسولية

وديعة11و"السليمالتعليماحفظ1فيالأمانةعلىالإلحاحكانهناومن؟داخلية

يهددالذيبالخطروعىعلىوهم،بولسخلفاءيكونانكتملوهكذا".الايمان

م!نمقأطع،الحاجةعندأوردوأ،و،تعليمهووأصلوأباحمهتكلموأقد،تعليمه

الاصلية.رسائله

الموضوعتتناولانها.خاصةحالةفهىتسالونيقي،إلىالثانيةالرسالةأما

جضلآ،الواقعفي،أوردتبللا،المسيحعودة:الاولىالرسالةتناولتهالذيذاته

تأخر،-وقدالربيوممجىءقربموضوعفيمعهاتتناقضانهاإلامنها.كاملة

تم،الوقتومعوفل.قور2أوفيجاءولماتس،افيبولسقالهلماخلافا

القوليمكنوهكذأ.للحالالمسيحعودةتكونلن.كلوجبهاالتيالفكرةمعالتكتف

.الرسوللأقوالمثسؤهآتفسيرأيصححانبعد،فيماشاء،لبو!.ستلميذابأن
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الميعيحقمجقمعوفيكلنا

13(أ-3:أ2:)افسس

ونمأتضي؟تنظففتض9قننضنلأة(ادنأمأانظرتمبرىنجنرنمةانرنندالةتتمنتحن.....ة

مم:الشكرافكالتتتاوبحيث2-3(،)فايتممخططحولعملاةةجداريةلوحة:

متوازييت:وجهـيتهتاتد)سا.الةتاميةالمجدلةممالمتاشدة9،اللاهوتيالغطاب:

ابمبدبيم؟جممل!ابت!مجمبص!مبط؟

قير11هلىفىلذينص1ألئن؟لج!د،1لوثييئن!\ئئغ؟ي!قع!،\!لكم1وغظذ211

جنئدكئئم1\3لكم11\ذكروفيلدي،1ختن!بفعيماتجسذهملأقلقتف،1هل"1ئشمولقم

لكمقشص1لمؤب،كهودعنكرةلا*1يخ،إسر!جأقففوير"هن1لمسيحدؤفىهن

بلأفيى1ىلؤلذين!1\ئئغ،يسوع1لمسيحففيلآفى131\فآ.لطلغ11هذفيإلةو!لاتجطء!

1لمسيح.بذ؟1قالإبئخيلئمقد!ئاجمذ،

تج!يماهفيوهذآجدة1وتجطعةصلج!عتير1تجغ!!منصفقآشلا!،ي!ائة"9

1خكا!منثيلاماوفيماوللو1صهـثزيعةص1فغىو15ة،1ولغد1\ئييقمتينقط،لذي1طجز!1

تجديد!\إفقتجينق!،لشلاآ11خلتجعذطتج!عت!،1!يرهنلثتخمطفييخلقص

علىقفى،بهبالعثي!بجذ11وتجشد!1فخغلقط1حةويرتينقطوئصيغ16جدأ1و

لؤ\!لأينص1؟لسلأ!تجشزصو،1ئاجمدكئئملذين!11ئئغ؟لسألا!ءكمتج!ئ!زصوبغ!1ة1ولغد1

جد.1و،ؤحي!لآلب1تجميغاسيلاإليبهذلآذ"11!لإب،

ومنلمقدتس!1طينوأظءمن1ئئمبلئزلاء،1ؤغرةول*ييؤ؟1بغذإذآفل!ئم91

1لمسيغهووخخر"1ثزأيريةلأبيا*،1و1ثرئمئن1ئطثيىعلىئيتم1ثلة،01تي!ت1هئن
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دسبويسلفاال!ل!نم!وبةاذلالىلمماا310

وبه162لمرئث،ليمفدئثهيكلأ3ييكوونرتقغكثه1فيغئحكغثيه21ئفئشه.يسويخ

1لرؤح.في!ةقسيهنا1يتقصرومظ3ئنؤإنفظ1نئم

كنئم1إ1ذ1لوئييئن.1ئئغشيلكمفييسوخ1لم!يحشجرلئىبو\يذلك!1ط3

لسمر"1كلىكي!!1لمحيععث2خيكم1إطي"هنبتدئ!ليوهبتلئئ1؟بفمةشمعئمقد

كو\ئلال!\قذلك،دزآكالمط1إذبخكتشتظيعوتيقتمهن؟يجازإيكمجمئهكطبوخنن

1ولفييةفىلفرو1فيلبتعتير1تنوعليهئطئحه!فذي1\لثمئر1هذ15لمسيح،لير"تققمني

ثتر!ىة!هم1لوئنئيرآد6،هو1لقدئس!،1ببنهو!ئشيهإفى1لرهـوحفىلآفى1كئئي!و

ل!لثميرلئئ!1فيدة1إفىد؟لكويغوذ،يسوع1لمسيحفيلوخملى1ولجتسيما1وثي1لج!1

تجميصظلقدثسرص1عصصظل!1صصصعزصأتا8لقديرة1جمز!تهليوهبتلالثي11حةبيعقةظلإظ

كورةئسبز"لايخئىهن1لمسيحفي.!1لوثنقص1ئشرص1ق1لنغمة!وهيهذهليوهت

تجميحفيلقلثيما1فيلدهول!طؤ\4!1ظل"قكتؤظئذيلسز"11د+لكحفقكي!1بي!!و9
علىلكنيشة،1يل!فيت،1ثع!ئقؤ1ليلشلطفى1ولرولسة11ف!بئدطئخ!"1يلاتث،،1

يسوخ؟لمسيححمفة1لذكطذثثص،1يآزليهلتذئيموكظ5011لو"جو1ة1لكثر1حةجكمة

1لأتفئرولئثتكم39فطمئئن.1مةء1فىلئقر،لب1علىآهئآبه،1إذئجرؤ،بهو16،ظ.

لكم.باللاقخد1خيكغ،أنطنيلاهنل!1هن!1لجحينهمتكم

ثظلة!!جمالب!

:211-22

الماضصصالوثنيينوضع:-12اا

والوثنييناليصصرديجمعالمسيحصليب:ا-138

الجديدالوثنيينوضع-22:ا9

(341:فيتواصلثم،صصستوشع0011،.الذلاصا:ا)3:

2-13 : If

الآنصصائمقصن،المخصصىأدئةمخصاط:السر2-6:

للوثنيينالإنجيلصاصصلان:برلسرسالة:7-13
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بولمكاتيع!ال!المن!عابةالل!ظا310

مكلومات

.(،.مقالسادس)القرنبأبلإلىالجلاءمنذالفلف"(.11)حرفياالمختونينغ!رو-ا

الشعبإلىألانتماءوعلامةالعهد،علامةالجسد"،افي1الطقس،هذاكان

بحسببالآخر،يهزأفريقكلوكان؟والوثنيينأليهودبينيفصلأنهالمختار.

التلميحوتستبقتهئفهىاجسد"،1كلمةاما...مختونغر%ومختونآكونه

الصليب.إلى

يفصلالذي)الشريعة(الختانالمقصوديكونقدالفأصل.الجداوارأجؤ،2-

إلىتلميحوذلك؟الهيكلإلىالوثنييندخولاستحالةأو:.الوثنيينعناليهود

تحت،الداخلىالفناءإلىالوصولالوثنيينعلىمحيأوراكان-إذالهيكلجدار

.الموتطائلة

الشركة.أستحالةعنتعئروأنما،سيكولوجىمعئهنالهأليى،العداوة3-

المعطاةبالتنشئةليونانيين،اسر"1كلمةتوحى9(.ء،3،)آمرات4السر:4-

منتشردكانته!1،الخفيةألاسرار"،ذاتالديانات11فيالمؤمنينلبعض

الذيالخفىأدتةمخططهوفالمقصود،كالمؤلف،مؤمنإلىبالنسبةاماجدأ.

:أ2-03(28،ا-أ26:داالمثالسبيل)علئوالرائيزللأنبياءيكشفه

2(.د:16روم)راجعالمحظوظينلبعض

أرت

السلى؟التعدادححذألماذأ؟ا-2اا2:فيالصيغكلإلىانتبهوأ-ا

بنيةعنأبحثوا،المسيحعملوصففيالمكررةالكلماتاكتشافكملدى2-

:218\-.r

)ميزاته،السر"11هوماتحددواأنحاولوا،بانتباه2-313:قراءتكملدى3-

بولسر؟رسالةبالضبطهىما(؟مضمونه

9دة
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بودسلضيىااد!ل!نسوب!اذلالل!طا310

ءةللقلىاتالىمسا

ا-12،ا2:في،المؤلفيهدفلا(.ملحدون)حرفيا:إد"بلا..مسيجابلا11-

اللةمنثمينةمواهببتلفيهإسرأئيلوعىعنيعتروأنما،الوثنيينمترلة!تالحط

تلقوها،أدحطألمجانيةالموهبةتقييمإلىالوتنيينيدعوانه4-5(0:ااروم)رأجح

رعيةمنامفصولين221:1:بينالتضاد:لاحظواجما.والتأملايضا،هم

أبناءسنانتمبلنزلاء،أوغرباءاليومبعدالستم1ا:26:بينو"،إسرائيل

11.ادلةبيتأهلمن...القديسينوطن

ماهية-ا9او2الآيتانأطرتها-وقد-18ا3الآياتتصف.يسوع!ل2-

اليهودبينالمسيحوخد،بالصليب:مكثفةمحوريةبنيةعبر،العملهذا

قصلتهم.قدالشريعةكانتانبعد،والوثنيين

)بحسب)إسرائيل("القريبين)الوثنيين(111البعيدين"11بينالمفارقة:17و5113

.(41،71)السلاموبين(،95:71أيق

)مرتين(العداوةحأجز(؟مرات)3واحدأ..،،الأثنيرمن:01416-1

.السلامالجديد؟الانسان،الشريعةبطلان:0115

)بيلاطس(والوثنيين)السنهدريم(أليهوديدعلى،بالموتيسوععلىخكم

لهماغفر،أبتاهايا1جميعآ:أجلهممنصفئقديسوعوكانخطأة،إذن،،فكلهممغا؟

العبارةلاحظوا32(.:\ارومراجح34،:23الويفعلونمأيدرونلالأنهم

الآب.إلىسبيلواحد،روحفي)المسيح(،بهلنا(:18)1الخلايزبشأنالثالوثية

ثمردوهوالبشر،تجاهالخلاصىمخططههوبللاأدثة،سرانه:ميزتهالسر.3-

ذانهاالقوأتوكانت،بشريفهمكلعنالدعورمنذمخفياكان.حكمته؟

.يسوعفيالآنكشفقدوها،تجهله

قدءعلئيجعلهمماوهذأ؟الخلاصدأئرةفيالوثنييندخول:مضمونه

المنادادوما6(.3:فيمرأت3وردتوقدابالذات"،)1إسرائيلمعالمساوأة

مرئياالسرهذاتجعلفالكنيسة.للجميعأدفةسرعنالكشفسوىبألإنجيل

ابيت1إلىالدخولمنالبشرتمكنحين،الروحبوأسطةتحققهوهى1(،.)3:
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بولسيىالضالطال!نسوبهالى!ذلا310

تمكنوحين12(،3:؟18)2:الآبإكأو-22(91)2:إلئة")أسرذ(

النمرأدناه)أنظر6(.)3:المسيجاجسد"1فيالاندماجمنخاص،بنوع،الوثنيين

(.rرقم

بولسدوربقوةمخذدالئالنصوصمنأr-3:2نصيعتتر.بولسرسالة4-

اهتدأئه":11عنالثلاثوالروايات،16:اغلا)راجعاللةمخططفيالفريد

الإخيلفيهفتححاسموقتفيجا،بولعرانذلك.1r(22؟9؟رسل

أصلفيهوالنصهذأانالىألاشارةوتجدر.لديهمكقتهورجحتللوثنيين

الوثنيين.أو(،اليهودية)غيرالأممأي"،الأممرسول11:التقليديبول!لقب

الوثدةقالميعيحجيعةبناي

أ-16(4:)افسس

..:فوض!غأ1:لأ%افأألا!ذاففنننغنجكدمتنفقيدهتمأوأن!فتذ9تنأ......

:بمناشدة،الرسائ!سائرفيكما،الثانيالقسكلهذاويبدأ.الجماعةيخصادقيقا:

:للحياةواضحةارشاداتعبرويتواص!دراستنا-موضوع-وهوالوحدةاجلمت؟

...ابمل!بيحية.:

في1؟لدمكوةسروة!تيق1تسرو\ق1لرثث،فيلشج!ص1\ولإد*\،جممدأثاهـثيذ1

فيتجعضتجعفئكغفحتملير!،لمئبز1و1كة1لوذوفئغ1ثؤ1ظيئسيرة1إيلا،ذعيئم

جذ1وتج!ذ"فظكصل!ثلا!.1بير؟؟لر؟وح1خذةوعلى1لم!ثطةلي2فجتقدينص1لمجة

جذ1و1طفىوجد1وتث!وفكص5جد.1وتجاؤظة"رد!يذجمئملكم1كماجد،1وو!ؤح

ه".ة655يره5

تجمي!بهميغقلتجميغا،وثؤقهملحلين1بجميحب1جد1وإإفىجدة،1وومعموديآ

نجميظ.ثيل!وهو
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ي!بولضيىاال!ي!نيعوبةاال!!مائلى310

ليوزذ!طقأ18لمسيح.هبة1ل!هقذعلىلنغمبما1ين!1كطي!ئصيبةيخظجل!1!كل،و

1لبهظب:

1تسزىلأخذ1لغلىإفى،صبأ

1لظس"1لغط؟؟1كظىر

1كثذ01؟ص1لأز1ن!يخلإفى1يضئزذ!1ءلهيبوىفتيذ*بقؤ؟1ذ1لمروط9

وهو11فتىء،كلتبيقلآكئلأتي11لسثقؤثؤقطإفىعميآ1لمذيئفشهلزفى!هو1ثذي

!م!ة"وبغففمفنشزينوبغف!فم1فيءرفئالأوبغف!فم1يكولؤأقنجعف!فم1كظى1لذي

؟خم!ثتمي!!112لمسيح،نجسبمابظ؟؟يخدقةللإ؟1هلأ1لقديسينليخع!"12وفعلفين،

1بقلؤ1فيوئبئخ!1لظهآ1لرآ!ب!دلإففى1وئمير!وهغبر!ته1!ة؟ين1لإ!فىوخدة!فى

كطفى!1لمسح.

كل"لإيحبل!ويبتث1هب1لمذفي1فؤتظدففم1ظطلأئبق!فيلمك!أتم:1بماذ"1

يلخقئيلمجثةكيذ1إذو15.ييفي!همهمبمكيمعتيهموليضلو!1لظسفعخذكهغ

بهنيفى1166لمسيح:ئحو!1لرلأس،هو1لذى1كذئحو!لو"جوه1نجميحفيوتقد!ئمؤظ

يثفي،بيختهأثقوثي1!لي1لأؤلجميح1لفف!و1يإقه،وكئةلجتتل!1!ح!آ

؟لمحبةتتف!هوب!!'ءيآجز1بن!بكل1فيلم؟لغمننئمؤة

ا!هالب!ثظلة

.المنبادلالنقئلعبرالوحدةلصنعمنالضدة-3:ا

.الايمانباعترافتذكير:لاهوتيدافع-4:6

71-r:الخدماتمختلفعبركنيستهيبىالذيهوالمسيح.

منسجم.نجشكلعملهأتساع:ا4-16
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بودىالضيسال!ل!نم!بةا4لاالل!ط310

ماتمكلو

الافسسيينإلىالرسالةبأنالظنعلىبالأسرالتذكيرهذايحمل1(:)1أسرا-

:586-.بين)مارومافيسجينأبولصكانحينالأسر"،رسائل11الىتنتمى

الذيالتلميذانذلك.وفيلمونوقولسىفيبىإلىالرسائل.كلعية28(،رسل

فيبولسمعانياتا(3:)وفيهنايذكرأفسس،إلىالرسالةحرر

أيأخيرة.سنوأته

مزففي.عديدةمعانيالمرجعمداانذلك8(:)آالمزمورمنالمرجعصعوبة2-

فيأمسيناءفيسوأء،إسرائيلأعداءعلىينتصرالربنرى68،91:

الموضوعيتعلققدأو.جزية.ممثابةالمندحرةالشعوبيأخذوهو؟أورشليم

هذاالمسيحعلىبولسايصثقو.الشريعةعطيةسيناء،في،تلقىالذى.مموسى

11.أعطى"صعد،:المفتاحينالفعليناستخداممنيمكنهالذىالنص

أسفللا

والعهدالقدىمالعهدصتمشاهدأيةألى4-6؟الآياتفيالمفتاحالكلمةهيماا-

تفكيركم؟يتجهالجديد

؟ا7-3الآياتفيأعطى"11و"صعد"الفعلاناسئخدمكيف2-

؟تجدونتغييراتأية3،.28-:ا2اقورمع11الآيةلائحةمقارنةلدى3-

اقورفيكماد12،الآياتفيذأتهالمعئ"المسيحاجسد1لعبارةهرا4-

2(.رقمالنيز،ااالملف)رأحت-27؟ا21:2

ةءللقلاتلىامسا

ليتورجيةحسيغةبازأءمخذنائرثل(،)وهي4-6الآياتفيواحد..011:اوباا-

الصيغةهذهتكونانألمحتملومن(.الجميع)وأحد/86:أقوربميغةتذكر
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بولسل!ت!يىا!ااي!نسوب!اذلالاولا310

الحركةأنها4(60:)تثاسرائيلىيااحمع:اليهوديالإيماناعلاناستلهمتقد

النواةهيتلك.الوحدةوضرورةالحلاصوسؤليةالتوحيديألايمانذاتها:

امماننا.لقانون

للتعبير6891:مزفيالوأردانالفعلانئستخدم7-13(:)آواعطىصعد2-

)اعطى(.الكنيسةفيالمسيحعملوعنوصعد(،)نزلالفصحىالسرعن

نمالعا:طبقاتبملاثكونصتالقدمالتمئوريفترضراصعلى"1فعل

يتموهكذا)الله(.السبعةوالسمواتالبشر()سكئوالأربر)الأموات(السفلى

)الأماكنالجحيمإلىلالزو:كونية.ممفردأتوقيامتهالمسيحموتعنالتعبير

إلىالصعودثمومن18(،:ارؤا؟39:بطا)راجعالموتوهدمالسفلية"(11

.الايمانقانونصيغجاءتهناومن.المسكونةعلىوالسيطرةالسهوأت

الكنيسة؟عبر،القدسالروحمواهب:القائمعملصنيعتر"أعطى"قعل

الذيالقائمالربموألحبهيأممنيسةافيالوظائففكل.ايخذمموأهبوبألأخص

.جسدهيبئ

28-.8،13-اا:2اقورلائحةمعالمتارنةتوض!:اداهبأوالعطايا3-

زتبتالىانثالأثاهواححبسوىيبقمو؟غابتقذالخارقةالمواعببأن

11الإخيليونا411011:أففيإليها،وئخمافجى.12:28فيألاولويةبحسب

؟شتضصهاجماعاتادعلىيد%ذا!.المسؤولون"المعفمون:أيالرعاة"،اوا

التعاليممرافبةالام!ساثباأصبحخيث،قوةتزدادبنيةتلىرجيا،تتخذ،وراحت

.(41آ)راجعالمنحرفه

فيهايعملاهـحطالجماعةهي27،ا:2قورافيالمقصود:المسيججسد4-

إلىوأحد،آنفييشير،12،:ا2قوراقايةدننالمسيح"،11ولقب.المسيح

كاتبمئز،الكونيةالقائمسيادةفبسببهنا،أما.المسيحيينوإلىالقائميسوع

الجسلى،وبين،اسسماواتاإلىالصاعدالمسيحأي،الرأسبينأفسسإلىالرسالة

انهطالماتدريجيا،نحوهيصعدثمومنفوق،صتالمسييميبنيهالذي،الأرضعلى

البناء.صورةإلىالجسدصورةمنالانتقاليتمو.هكذاالبناء.لكلالزاويةحجر
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بولسالضيم!ال!ال!نسوبهال!ساثل310

للميعيحالنيثعيد

9-23(أ:)قولسي

نثننر.نجفكذةوق!ن!بئافتئأقذالرنن!ألةتتدآقيلننبرنمنأنذننأئرنكرأ،تنهفتى........ة

اج!هتالشكررفإلىتكلمتقولسياهلويدعى3-8(.)آأخبارلخقلته:

الكاتبيوردواةيرا9-14(.)آالحبيبالابنبواسهاةالآبمنتلةوهالذيالخلاصا:

مناشدتهيختكلانةب!2(،150-)آالجماعةلدىمتداولآكانليتورجياتشيدا:

.r(21-3)آ:.

لمئلاة1عن!تك!لالث،فيثيهشمأ1فذي1ثيؤ؟فنذ1يفظ،ئحن"!للةثثص

لجكقةمن!1لثي؟حسوفيفعثيهقعبرقةهن1ثمتبئو1قتعالىوثتة1خيكغمن

كلت1وئثعروف1لركلت!في!تزفي-بالرةصتجديرة!سرو1وي!ر2جيؤلر1في1لإد!1و

ثظآ1لتات1علىة!يزلعز1ق.لمدزذث!كو-ثنصفتقو112حة،هغرفةفي1وثنفو!ثحكمتن

\ثمديسير1فطرولأفى1هلأنجغثكبملأثهجركنر\لآبئ1وتشكرؤ11لجصر،1ثعئبثر1و

إفيفلكوتيإفىنقباولظن!ت1لملطادهنئظظقذي1ثفو13لنؤر.1في1لفمهر

\فى1وكفر1كألمد1فيهدف!فى1فخبته، ظطيماول.

كل+خي!قة.و،لكر"يزىلالذي11!ةمؤ!ةهو1

شين!كل"خيقصثقيه

لأزض1فيوهمأتي1لسثقؤ1فيمفآ

يزىلاومايزىما

كالؤ\عزثثنأفئ!بئ1

شلطمافى1ألإئاسةآملمبيادة1أ
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لىبوالفيىال!اي!نيموبةلو!مائلا310

لة.وبهخصنقصشيفيكل

!نشيكئنرتجنمءهو9!

كل؟شي!.9أبؤ"1وبه

لجصسذ1دآثنهوهو

!ثكنيسةدأسأي

ت1لأقو1يت!هنبعكره1ولبذة1هو

كل"لثي!.فيلأؤ،قتة1لةبعكون

1ثدةلذىخسقسلقآ91

كهاة.لصصماذ1يهيحصل1ق

هوجودكلأتجيهوهنئصيما3!يهوأق"2

ت1لستقؤ1يطوهظإلأرفننليهظ

عنمط.بد؟لستلاآخقق!1وقذ

بالأك!ليقئوبهيمعمييمفي1ءأكلىوكرتاء؟يلافئي1ىنولذينص1أتئغ1\و

بمصوبئعاثصخكملبشبرفي،1إليهنجسصيمايطلآد11ثلةعساثصخكغقد11لسثيئآ،1

علىئتتم1إذلإلك22توم.ولاكيبئينالكملاقلىئس!خفرتهفييتجغنكم

شمعئموطثق1بمشا!ة1!تجا؟عنفتحوفيىصولافيفزتيمكر!!1لي!ج!لإ!فى1

لقا.خالإهألشصبوأنادثمرولستطء،1تحتخليقهيكلر1كيتتو

ا!هالبآثظلة

متوازيين:مقطعينمنالنشيديتألف

.11لكنيسةا11000-ت،(تينمر)ااحصقق،خليقةا1:لخلقةا:أ81-151-أ

11.صليب،مصالحةاسلام،1:جديدةخلقة،القيامة0:2ب-118ب-

8)"كل"وبينمرأت(01)المسيحأي"هر"،بينالمفارقةلاحظرأ

11البكر11وتكرأر:6(؟2:فلفيكما،18و16)آ"الذياهوا:والمقدمة(؟مرات

2(.0)1والسماوأت"الأرضر11أو(61)1"والأرضالسماوات11(؟18و51)1
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بولىالغديع!ال!المنعمالبة4لاالا!مما310

مكلومات

مؤمنيهادلههايعدالئالأبديةللحياةصورةانها1(:2)آالدبسينصبراث-ا

والمكرشائفرد"،المقدسالشعب11هوإسراثيلانذلك18(.:اأف)راجع

بدرجةأعضاء،الآنمنذاصبحوأاعتمذوأ-فدوثنيون-وهموالقولسيونلتة.

.القدسالروحقذسهالذىأدتةشعبفي،كاملة

هحط1المشظورةغيرللقوىتحدادبازاءص!ن:قوات،لكول،سياداتعررلق،-2

لدىمألوفةمعتقداتضى،لص،البشرعلبضسلطةوتمارسالكونفيتعمل

)راجعوالفلسضةوالسحرالتنجيمفيهاامتزجالأوك،القرنفيوأليونانييناليهود

البضالمظلمةالقوأتكحذدمنللحماية،الناسفكان12(.21:6؟:اابض-

ألانجيلية(،الرواياتفيالشياطينأوبالارواحتذكر)وهىيعبدونهاأويخافوفا

الغذائية.الالتزاماتأوال!وسيمارسون

أ!قتاي!فيقدممتلى".كحواما1أويملأااما1أي(plerome)باليونانيةالملء:3-

بضا4؟4:غلاالمثالسيلى)علبضألازمنة"اتمام1:التاريخفيادلةلعملالحاسم

.بيسوع:للبشرالكاملةادلةموهبةهوهناالمقصودأنيرخجولكنا(..:ا

حضوريتموهكذأأدتة؟مس!تبصفته،الهيكلإلى"أقاماسكن،1فعلويلمج

9(.:2قول)رأجعالقايمالمسيحجسدفيفصاعدأ،الآنمنذأدئة،

اسفل!

فيتردأناللتان(،18)آو"بدء"\(5)آأدئه"اصوره1العبارتانتوحى.مماذأا-

ويتوأزيان؟المقطعينبداية

المقطعمنالمحددالمكانكعذأفي،الأربعللقواتالتعدادهذالماذأ:ا6الآيةفي2-

؟لالأو

ا؟8آوفيداآفيالبكر"،11:للقبالاستخدامينبينالعلاقةهيما3-
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بولىالقديىا!ابةالمن!ال!ساظا310

-ءةالقلاترامسا

صورةفكل(.7f:ا)تكالإنسانخلققصةالىالتعبيرهذايرقىاللة:صورةا-

في)كماوهنا.البضريالكا+تهيالممكنةالوحيدةالصورةلان،ممنوعةلته

فيهالذيالإنسانأنه)الكاملة(:اللةصورةهووحدهالمسيح4(،4:قور2

ذلل!الخلآقة:الحكمةإلىأيضآتعيدانناابدء"،1وابكر"1عبارتيأنإلاأدثة.نجح

11لصلاحهوصورة،اللهلعملصافية"مرآةانهاشىء؟كليخلقبها،اللة،أن

فيالحالهىوكماأ-6(.24:سى22؟8:مثلرأجع26؟7:)حك

فان-4(،\:1)العبرانيينإكالرسالةوفأ!ة-3(1:)1يوحناإنجيلفاتحة

برمته.الخلاصلتاريخالوسيطبصفتهالمسيحيقذمقولسى،نشيد

أيةلهاتؤذىانيم!--ولا؟اجلهومنبالمسيبمذاتهاهىخلقتلقد:القوات2-

المسيحبأ-مؤكدآ،السائدةالأيديولوجيةالكاتبيحاربوهكذا.عبادة

ففيكلها.خةالمسكهربهولأنه،وا%اللةبينالوحيدالوسيطهو

سبة-شقدمحاربتهاينبغىا!خ!الحثى!قوى.ممثابةالقؤاتهذهتصت!،621:أف

إخراجرواياتيا؟يخإ+،كط-ا245(0:أ*قور1)راجععليهافانتصرالمسيح

النص،اممف.1/.ع)راجعأشخاصآيسوحررمنهاأدحطالشياطين

التيطان(.حومن:للمناقشةسؤال+2رقم

كلقبل،فالمسيحوالخلاص!.اخلاقةعنالمقطعيناللفظةهذهتفتتحالبكر:3-

أدثةأنجبهاالىالحكمةمثالعلى15(،.)1أدئةلدىمسبقاموجود،.خليقة

:الموتعلىالمسيحأنتصارعبريتمالبشرخلاصأنذلك22-25(.8:)مثل

جعلوهكذا(.ه:ارؤراجعا؟8)آمقدمتهمفيبللا،الناهينينأولانه

انطلاقأالبكر"،11لقبانألا92(.8:)روم"كثيرينلأخوةالمجرأ1منهالآب

الخلقة.فيدورهعلىينطبقاصبح،المسكونةعلىسيادتهومنقيأمته،من

ألالم!ية.شخصيتهوص،المسبقوجودهصنالاقائمبالربالايخانكضفوهكذا
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بولسالغ!يىال!ل!نسوقيائلالللط310

بكلمة،المسيححملهالذىالخلاصعنيعترالثأني،المقطعفي02(:)آصتالمحغ4-

ففي.جديدةعلاقاتتخلقالتيالهدنةأو،المصالحة:بولسالقديسعلىعزيزة

تقربوهنامعه.البشرأدئةصالحأا-ا.5:وروم172-.5:قور2

بينتجمع،آخرموضحىوفي،والكوناللةبين،والأرضالسماءمصالحة

.(-21516:)افوالوتنيينألبهودبين:الشعبين

ييو؟قا!نهانيعانية

11-3:7(:2)طيطس

؟.ألرغأئدهانرشاتذغنتىغتيختشفظيظن!ت%لنالرنن!الةقتقفظغقؤدأ........

،سان!:مفرداتعتمختلفةمفدداتيستخد!فالمولفطلاهوتصا.جذةعت9:

الميلاد.قداسافىالنصطهذايقرأاللاتجيبيالطق!ط؟فييلإل!ب:

أفىتغلفوهي12ثال!،1صلخميحلحلاص1ينبوخ1ثلة،لغمةظقزتفقذ291

،ىتقووغدهليونجة1،لاز\لدهئر1هذليينغيش!لدف1تي1وهـثهؤ1لكفرصئبد

1لمسغيسوعصفخلفصحناولغظيم1إطاقخل!وتخثيصخوة1لمرلسغادة!1ينصفتظر13

عليحزيمظبهخاعظشغتوئط!ز!يمء1كلمنليقتإقيخك1هنبد!بنقئيط"1\لذي

يستجفنلاوتاأث!لطادمنلتثص.كلايخهووجمظهوتكتغ!1هكأ15لصأبخة11ثأكطلي

حد.1نكء

نو\ويكو،هموئطيعولشلطة11ف!دبوللخ!،1يخفتو1قكرهمذ31

حئ!غبلفظميمن1يكونوأخدصآولا1فالايعتمو2!3،غق!يكرمظهثير
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لىبوال!ديم!ال!العنسوبةثلالا!ط310

ظيق،كصة"1ثبغبالأفيكظ1يقظتحن"2بائناتجآل!.1بجمغ1عةوذكلت3يظهرو

تجعفظئبيضقمقوت!ط!د،1وطئئث1علىتحب1لمتدآت،وتي1لشقؤ1يفختبنىتجيد"1

ضص.

برهعمذط1كطفىإفىينظر!15يبتئز،وقخثئهفخلفب1ثلةلط!ظفزص"فتظ

1لفذهـيىهن!1لمرهوحلخديل!1و1ثقلئ1لجلال!بغسئنخلفت!خمتهقذبخعلىبوئحن،

بخسبثنق!ر،ئبز!!بنغمته!حىفخلفب،1لمسيحبي!وخ1يز!1وعلب1فأفعةثذي16

فيتلإئة.1لحياة1وذءطلةءئإ*،لر1

ا!جمالب!ثظلة

الثالطالمسيحومجىء1(1)آالتجسدبينوا!لاص،اضعمةا!تعميم:211-41:

1)آ )r

والعنفالحقديسودهوفحيلمعافيالمسيحيةا!ياذمناسدد.3:-3:ا25:

.يسوعفياللةانسانيةتجفصض:تعليم3:4-7:

مكلومات

بالسخاءالمجبولللبشر"،الحب11ذاكهو:(philanthropic)الشريالحبا-

)رساضبولعصضجرسصضكانالذصضالمئةقائدالمثأاصضسبياصضعلصضأنظر،والتضامن

3 : ')v(28:)رسلالغرقستللناجينمالطةاكحلوأستقبألr.

11.اعتلان11تعئا!خطاليونانيةالكلمةمنمشتقةوفي:(epiphanie)الظهور2-

ملكأتحمىحينعصفها"ئظهر"الآلهةانيقولون،الأولالقرنفيوكانوإ،

)راجعلليهودائضطهدالملك،الرابعوانطيوخسما.شرمنمدينةأو

ا)زوس(اابيصضانيوس:نفسهتهصضا(رقمالنص16ملف2،ضص.صضا

.اإاعتلقد
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بولسالضيسال!ل!نمموبةاال!!ظا310

وإلى،الأعظمالالهلزوس،الهيللإحطلمالعافيالمعطى(soter)اللقبانهنحلص:3-

بهانفسهملقئوأالاسكندر،خلفواالذينالملوكانالاأسكولاب.الشافيالاله

تحريرزمنوفي(.انطاكيةفيالأولوانيأوخسألاسكندريةفي)بطليموس

ايضاحملقد81-69()دوميثيانسالرومافيالإمبراطوركان،الرعائيةالرسائل

اللقب.هذا

لاهوتيىخسب،الحقيقىالحياةنموذجعنالاخلاقيةالصفةهذهتعئر:التقوى4-

الطقوساحترام،الآلهة)عبادةبالديانةوأحد،آنفي،تتعلقفهى.الأخلاق

(.وللسليلاتللوالد-الواجب)الاحنرأمالاجتماعيةبالعلاقاتكما(النقليدية

اسفله

وأاحناهناليوءتعطىا!ي!-كل!.لطيصراالمعطاةالعمليةالتوجيهاتسخلوأا-

جديد؟لراع

-7.؟كأبزت*--؟.طاص---01؟بالتهتتعتأليئالجديدةوالكلماتالمواضيعهىما2-

ئجيخشى-بز6؟.مسيحب-."احباد.ضتعنها-ياالجديدةوالكلماتالمواضيعهىما3-

ةءللقلاتلىامسا

11!يحيخدصانيريدالذياللهانعمة"1مبادرةالبولسي:التطيد!ورصةا-

14(؟)2:الخطايا"منالمتدينا1اسلتموقد،يسوعموت11(؟)2:"الناس

كلأنذلك7،5(.)3:البرأغمالعلىوليس،الخلاصمجانيةعلىتشديد

هل:وتساءل،بالتشاؤميتسم،الخلاصعنخارجأالوثى،لمللعاوصف

فيالغسل"،11كانواذاأ-32؟8:ارومأستلهمقدالمؤلفيكونأنيحتمل

ناايجب)1يوحنابلامحوتتذكرالتجديد"11لفظةانغيرالعماذ،يعني،ه3:

بول!ر.بلاهوتممابكثيرأكثر3-ه(3:يو11،عامننولد
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دىبويم!لضال!العنسوبةاللليماذلاا310

اسئخدمتا:جديدتانلفظتالطحعناكالمشج،وعنالفةعنللحديث2-

اماتعئوقد(؟مرات)7الرعائيةبالرسائلخاصةكلماتانهاا:اعتلانا"يعتلن،"

المجيدهالمسيحيسوععودهأو4(،3:؟اا)2:ادلةطيبةأوالنعمة

:2(.)13

ومنها،مرات)6دئةاعطي،الرعائيةبالرسائلخأصلقبأنه"نحتص":.

إعلانلاحظوا6(.3:و2:13ومنها،مرات)4ليسوعاعطئكما(-34:

اسمبانننسىاندون1(،3)2:"المسيحيسوعومخلصناالعظيمالهنا11الإيمان

21(.:أ!ت)راجعكقصر"الرب11يعني)ييشوا(يسوع

ادعاءالدينيتانالسياسيتان/الكلمتانهاتانتشجب،ذاتهالوقتوفي

ماتالذييسوعأنذلك.رحميةعبادةموينوعوبانه"مخلص"بانهالامبراطور

لكلمةذاتهالاستخدامونجدوالمخلير.الحقألاله)تجفئ(اعتلان،وحدههووقأم،

42؟4:يوحناوفيأ(2:فيقيصرأوغسطس)رأجحاأ2:لوقافيانحلص"1

الرعائية.للرسائلالمعاصرأنالإنجيلانهماو

وفقكما،الانجيلخطفياخا،قية،مناشدأتموضوعهى:المسيحيةالحياة3-

ا-2؟3:ا؟22:)راجعالنفسوضبطالقياسعلىالمرتكزأليونانيالمثال

مثالتحقيقالمسيحيةالحياةتتيح،المؤلفإلىفبالنسبةا(.ا-.2:اقرأ

نموذتمنيأله،الوثنيونوالفلاسفةألاخلافأختصاصيورسمهكماالتقومم!"11

فيالمتجفيادلةحبعلىالآن،امنذيرتكز،ألاعلىالمثالمحذاانإلا!للمثاقفة

المفردأت،اعتياديوبشكل،رسائلهفياستخدمبولسانونعلم.يسوع

وعادلأوشريفاحقاكانمااكلا8::4فل)باستثناءالقدبمالعهدمناليهودية

..011(.الذكروط!بومستخ!اخالصآ
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بولسلضيىاال!المنسوقيللساثلا310

يرلجرلمير!اأ

بوليىمعاونو

علىثقيلةشكولا-وكانتالخارقةشخصيتهمنبالرغم،بولس

قدمقاطرلرسائلهالنبيهالقارئويلاحظ.الساحةعلىلوحدهيكنلم!-اصحابه

يبلغفيهاالحطوالخاتماتباخباره،فيهايدليألىالبداياتإهمالها:الىبعضهميميل

يكنلمبانهايضانتهولانوبامكانناقظ.منفردايكنلمفمولس.ذاكأولهذأنخياته

13(،)رسلانطاكيةفي،للرسالةالأولىالبعثةروايةففىمنفردا!البقاءيتحض!

سيلامعوقعها،المعروفةالأولىورسالته2(.:13)رسللبرنابارفيقانراد

15:)رسلبرناباعنينفصلأنيوماقرروحيزأ(.ا:تس)1وطيموتاوس

ايضآيذكرهكما،سلوكهيبرركيئ6،6:قورأفيبهيسمشهدراح4(،93-.

13.و29:غلافي

الحلمةمكفلابحلفد!ا!ط

والرسالةوالافسسيينمانيينالروابأاللاهوتيتين"المقالتين"عداما

أتنينأوزاحدمعبونحرتوقيرالرسائلسائرتحملالغلاطيين،إلىجدآالشخصية

تكونانومختملكثيرا،-غير.المعروفةالرومانيينإلىالرسالة"11وخاتمة.مرافقيهمن

ألاخرى،الرسائلفيامانساء(!01بينها)صاحما35تذكر-مستقلةبطاقة

منبعضآترافقالتيالتعلياتاتملاخبةاايضأيجبولكن.أخرىاسماءثمانيةفهناك

A)امعاون"االاحماء:هذه : (synergosاقي()أو"الذكبتلك()أرمذأمرات؟

مع"جاححدأ!ذيا11اوأمرأتين(؟تخمرمرتان)منهامرات3)تعبت(11:تعب

(thloفىوللا)مع"خادم"عبد/كأا!و"تينمر:3(yndoulosإ.)تيهر:3
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بودسلضيىاال!ل!نسوبهالألال!!ماا310

محيين؟فرقاءوجودنكتضف،بالأماكنيتعققماوفي

طيطس.طيموتاوس،سيلا،)برسقلة(،وبرسقةاقيلا:قورنتسحول-

ابفرديطس.،صنطيخة،أفودية،اقليمنفسى،سيزيخى:فيبىحول-

.أبفراسولاسيمأارخثس،أرسطرخ!،طيخيقس،:قولسىحول-

طيط!4الا4طيمهتا

بولسبهماتعفقجدأ،يزانيتلميذأنهما،شخصيتانتبرز،الجمعهذأفي

جمع:دقيقة.ممهماتإليهماعهدقدوكانوطيموتاوس.ط!يطس:معاونينبصفتهما

23قور2)رأجعأورشليملكنيسةالمعونات ، 16 6، :،)Aالخلاففيوالوساطة

A-?؟اا-634-70،7؟ا23:مور)2قورنشأهلمع V ?: r)(.وهذان

رسالتهمكضدنىبصفتهما،الرسولموتبعدنفسيهما،سيفرضانالرفيقان

لبولس،متأخرةثلاثرسائلعليهتوافقأمروهذا.جماعاتهعنومسؤوليز

(.المقدمةةأعلاه)راجعالرعائيةالرسائلإليهما:توتجهت

رألنسنف

إلىالريعالتينبحيبالميعيح

وافيسدقوليعى

مسيحانيالاهوتاألاخرى،منأحداهمأالقريبتان،الرسالتان!اتانتعرض

صور.ممساعدةاللة،مخططفيودورهالمسيحشخصعنغ!رففيهماوفريلىأ.عميقا

ومنسجمة.متنوعةومفاهيم
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بودىاتيع!ال!ل!ن!وبةاذلالى!طا310

خلقإلىواحد،آنفي،صورةلفظةتعيدنا15(.ا:)قولصورة

22؟8:)مثلالالهيةالحكمةبشأننصوصوإلى26-27(ا:)تكالإنسان

:اقولنشيدفي،المسيحعلىطبقتماإذا،الكلمةهذهأنذلك26(.7:حك

جانبمنواحد،آنوفي،يسوعشخصالىالنظريجببانهتوحى2،ا-.5

الحكمة-بصفتهاللةجانبومن-،الحقيقىوالانساناللة،صورة-بصفتهالانسان

والبشراللةبينالوسيط،إذنفهو،مجدها.وانعكاس،الخلقةلدىمسبقاالموجودة

.o(2:)اطيم

اللة،انجبهاالىالخلاقةالحكمةثالعلى15(.ا:)قولخليقةكلبكر

22)مثل"طرقهأولى11وهى :،)Aالخليقة.كليسبقايضاهو،المسيحهكذأ

افيها:الكونأنسجاميؤئنالبكرهذأبانأكدرواقيا،مفهوماباستخدامهوالنشيد،

الزمن،قبلالمولود،فالمسيح3-4(.ا:يوراجج16؟ا:)قولشىء"كلخلقوله

ونجحا.أممملاوقد،والانسانيةللكونالمثاليالنموذج،الاشكالمنبشكلهو

بالقواتالمسيحعلاقةعنkephaleاليونانيةالكلمةتعبر:رئيسرأس،

وبالكنيسة.السماوية

الكونيةالقوىتلكرأسأى1(،15:20،ا:)قولالقواترئيسانه.

فنحنعليها.انتصرالذيوهوويهابونها؟البشريعبدهاالئملاثكة(أكواكب،

عنغريبةقوةأيةمنبعذ،من،للخوفمكانلا:السارةالخلاصبشرىبصدد

الوحيد.الوسيطهوالمسيحلأن،اللة

22؟ا:افا؟29:ا؟8ا:)قولالكنيسةأيالجسد،وأسايضاانه.

السماء،فيهوالآب،يمينعنوئصتربا،خعلالذيالمسيجانذلك15(.4:

الذممطهوطالماعليها،سلطتهيمارسفهو.الكنيسة:الأرضعلىهولجسدرأسئا

يشبهوهو.والمواهبالخذمخلالمنعل،منيبنيهاالذكماوهو.ابةيمنحها

فيموقعهفمنلذا،:واكتمالهالحىالبناءهذأقوةيوئنالذيالزأويةحجرأيضا

تنمو.ليجعلهاإليهيجتذبهالاالقمة،

(29:ا؟9:)1قولسيإلىالرسالنانالعبارةهذهتنفردالامتلاء:ء،المل

وأيملأا(اما)1فاعلمعئلهايكونوقد13(.4:ا؟23:39؟)1:افسسوإلى
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لسبولق!يسال!المنسوب!اذلالللطا310

هو،اقيمالذيجصدهفي،المسيحأنتعلنفهى"(.ممتلئهواما)1جامدمعئ

ألىالموأهبمنممتلئانوالكونالكنيسةوأنالبشر،بينالكاملأدئةحضور

النهائى.الكمالإلىشىءبكليبلغكى،المسيحيفيضها

تاريخفيالفريدالمسيحدورعنالسابقةالأربعالكلماتتعئرسر:

ذلككلألىوئشار.والزمنالفضاءفيلشخصهالمركزيالطابعوعن،الخلاص

هى)كماوحدهمللعارفينالموحىأدثةسر.ممعئبللغز،.ممعئليساسر":1بكلمة

الديانات11ايضاأنظر03؟28-2:دأ،المثالسبيلوعلئأليهودية،الرؤىفيالحال

-وقدالكبيراللةمخطياانذلكالجديد(.العهدبيئة0،1ملفا:الأسراراذات

نااللةعلىوكان:يسوعفيومحفقآمكشوفآاليوماصبت-السابقفيمخفيأكان

9(.5،س!،3:رأجعا؟9-.:اف)1اشىءاكلفيهايجمعا

لى!للمفاقلثدةا

الجذ"؟جايتأينمن

بالدرجاتتوحىخدم"1كلمةأصبجت،الثانيالفاتيكانيالمجمعمنذ

كطربكانت)الامخيلى(.والشماسوالكامينالمطران:الكهنوتسرس!الثلاث

واذاالانطاكى(.اصيوساغناأقد-!رسائل)راجعالثانيالقرنفينث!أتقدالثا،ثية

وظائفتعىكانتلكنهاالجديد،العهدفيموجودةالتلاثالكلماتهذهكانت

11.عشرالاثى11وعن"تلاميذ"عنسوىتتحدثلمالأناجيلانننمنلا.متحركة

ولكنهاالعمر"،فيمتقذمااشخصآ1تعبئكلمة)قسيس

عنالمسؤولينتفرفيعضوهووجيها،سيخأ:اليهوديألمحيطفيغالبآ،تعى

يؤئفون،والكتبةالكهنةعظماء.ممعية،الشيوخكاناورشليم،ففي.مدينة

.(25:51؟أ:42؟)f:23رسل)رأجعالسنهدريم
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بولسلقديىا!ااالمنعىبة"لاالىلط310

،يعقوبحولشيوخاباورشليم،الى"المسيحية-الهودية11الكنيسةفيونجد.

2-6؟ا:035؟ا:ا)رسلإدأرةمجلس.ممثابةكانوالقد:الرسلجانبإلى

:21.)18

)رسلالأولىرحلتهماإبانأسئساهاالئالجماعاتفيشيوخأوبرنابابولسأقام.

افسسشيوخميليطش،فيبولر،أستدعى،الثالثةرحلته"11نهايةوفي23(.ا:4

فلا:الشيوخهؤلاءكلتكثموحدهلوقاأنالىالاشارةتجدرولكن17(.)02:

السبع.بولع!رسائلفيذكرالهمنجد

طى،517:طييم)1الشيوخإلىتوصياتالكاتبوتجه،الرعائيةالرسائلفي.

الجمع.بصيغةدوماتردالعبارةوانسيصافريقا،يؤثفونكانواانهمبذفلا9(.-5:ا

أعظهم،بينكمالذينالشيوخ11:الأولىرسالتهفي(خلفائهاحد)أوبطرسكتب.

نفسهيو3ويو2الرسالتينكاتبويقذما(.5:بط)1..011مثلهمالشيضأنا

السلطة.يمثلالذيذاكأى،الشيخبصفته

تستخدموحين".المراقبعلى،الساهر11تعئلفظة?(episمم!opos)أسقف

ئطاتبأنه(.قمرانفييوجدكان)كماالجماعةفيمسؤولأتعىالمفرد،بصيغة

7(.ا:طى؟Vا-:rطيم)1الحياتيةالشروطبعضمع،صفاتببضع

كماأساقفة"،ااأيضآدعاهموقدأفسس،شيوخإلىبولسخطابئدهشناولكن

نرتبوهكذأ5-7(.ا:طىراجع28؟02:)رسلمرادفتاناللفظتينانلو

بانألاعتقادويمبرتدركيآ.تنشأأخذتالمؤسساتانذلك:غامضالوضعان

السنواتفيالاولىالجماعاتتخثل،الرسوليةبول!رحلاتروىحينلوقا،

فيهاكانالئ1-.8،لم.السنوأتفيعرفهاالىالجماعاتنموذجوفق04،5-.

الثميوخ.منفريق

4)دياقوناثس )diakonosفيلوقا،روىوخين.اااخادم1تعىلفظة

نموذجوفقالمسؤولينهؤلاءدورتخئلفقد،السبعةأقامةمشهد،الأعمالسفر

وكلمةاdiakoneinااخدم"1فعلمخدا-6،6:رسل)فيزمانهفيالشمامسة

رأجعا؟diakonosام"اخأد1الفاعلاسمنجدلاولكن،[diakoniaأاخدمة"1

حيث،الرعائيةسائلاشفيايضاالشمامسةذ.كرويرد3(.رقمالص9،ملف

نجدهم،كما12(.8،"1:طيم)1والضميوخالأسقفمعاونووكأفميبدون
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بويمىالق!يىا!اايمنسوب!4لاالى!ما310

مرتبطينيبدونحيثأا:فيبىإلىالرسالةعنوأنفيمتوفع،غيروبشكل

نرندكما.الخمسيناتفيثهامسةفيبىفيكانانهإذن،يعى،وهذا.بالأساقفة

كانتانهايعىوهذاا(،:ا6)رومفيبةقنخرية:فيثهاسةبامرأةيوصىبولس

الذي1\3:اطيمبنصنلتقىوهكذا.المحليةالكنيسةفيمعينةبخدمةتقوم

ش!اسات.عنيتحدث

اليهوديالطقسعبرتسفمكانتالمهفاتأنالرعائيةالرسائلمنويتضع

طيم)1الشيوخيدعلىطيموتاوس،ا-23(:275:عد)راجعالأيدى"وضع11

هذأانويبدو6(.2:)طىبولسيدعلىليطيطس،6(،ا:طيم142؟4:

يكونالمعئوبهذا-الأصأقفة!الشيوخوبينالرسلبينمتميزادورأيمنحهمالطقس!

الرسل.خلفاء.ممثابةالثانيالقرنأساقفة

زآآ

أنايثعبمنمقاطع

طيموتاويى2وافا

إشارةوتلكجدأ؟مختلفةأساليبألىالأناشيدمنالخمسةالمقاطعتنتمى

ومتنوعا.طويلاتقليداوراءهاتحملوانها،الزمنفيمتأخرةالرعأئيةالرسائلانإلى

هاأقترنتمجد"(،"كلمةأي)دوكسولوجيا،مجدلةبازاءنحنأ:7ا:يأيم1.

تمامأ،يونانيةالمفردأتوتبدوالداهرين".دهرإلى11أليهودية:الليتورجيةالصيغة

11(.المنظورغير،المائتاغير)1اللةعنللخدثالسالبةالصفاتولاسيما

لنوأتينما،حذإلىموأزيا،يبدوتوحيدى،اممأدتإعلانانه5-2:6:طيم1.

االواحدا11لفظةأما4-6.:4وأف86:قورافيوردتاالايمانقانونمن

الوسيط.المسيحإلىأيضآئنسبفهىاللة،إلىدوماأنسوبة
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لىبوالق!يطال!اي!ن!عوبةلألالاولا310

ناذلكشك.ولاجداقدىموالراثعالقصيرالنشيدهذاا:36:طيم1.

يسوعسرفيهعرضوقد(.ملائكةبرر،روح،)بشر،كبيرحدالىساميةصيغته

بنواةيذكروهذامجد"./لمعاامم؟/ملائكةروح،ابشر/1:مفارقاتئلاثعبر

رسل،المثالسبيل)علىاقيماالمصلوبايسوع1:الاعمالسفرفيالرسوليةالكرازة

:223-4.)2

يونانيةمفرداتعبراللة،تعاليعلىيشذدهتاف:أا-656:طيم1.

فلها،بدايتهأماونفيين.سالبتينصفتينعنفضلاالقدير"،11السعيد"،11:واضحة

16.ا:9وا17i:رؤفيالمسيحعلىطتقتوقد؟سيأسىلون

وعبرالمسيحانية،بصيغتها8،الآيةمناشدةتبدوا:ا-2،813:طيم2.

عكستا-13االآياتأنإلمحتملومن4.ا:روممنقريبةإنجيل"،11لفظة

ائتناا)مع(:11113+لابأدأةالمركئةالثلاطلةالأفعالملاحظةيجبكماعماذيأ؟نشيدأ

روم،المثالسبيل)علىبولع!لغةحماتتحملاقعالوهىمع"نملكمع،نحيامع،

بشأنالنهائىالمخرجعلىتشذدفهى،الأربعالمقولاتفي،الموازاةاما4-8(60:

.تتزعزعلاالئالمقدسالكتابإلهأمانة

رتنفنا

الكبوىالبرثة

(1f-~1ا:)افسس

الرسائليفتتحالذيالاعتياديالشكرفعلقبل،احتفاليةبركةاقحصت

1المثاسبيل)علىكلهاالبولسية 4J15.آفيإلاهنايبدأ-ولا4-9(أ:قور

بولس.لاهوتعكستكماكله،اللةمخططعك!ستالبركةهذه
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بولسلقديساال!ل!نسوبةاالل!ممالألا310

معبندة:بنية(باليونانيةوأحدةجملة)وهىالبركةلهذهأن

ثلاثهناك14(،،612،)آ.ممجده""للتسبيحصيغةمناعتبارأ-

ا-14(.)3وللروح)7-12(وللمسيح)3-6(للآبخيئضتفقرات

:فقراتسبعهناك،مختلفةمواضيعمنواعتبارأ-

الآباللةتبارك3:

المؤمنينأختيار:4

6 -:oالبنويالتبئي

-A V:،الغفرانالفداء

المسيحفيشىءكلجمع:الخلاصسر:ا9-.

المسئقإسرائيلاختيار:ا-2اا

للوئنيينالروحموحعبة:1-4ا3

ناإلا.المجامعفيالمستخدمةالبركاتتستلهمالبركةهذهانالواضحمن

المركزيةيسوعمكانةعلىتشددفهى(،مرات01)"فيه"أو"المسيحافي1عبارة

الذياللةتدبيروحدةإبرازإلى،بالتالي،الرسالةكاتبسعىولاقد.ادلةمخياطفي

برمتها.الرسالةللاهوتوفقا12(،1أنتم"،)11ووثنيين1(4آانحن"،)1يهودأجمع

كلخلاصواحدا:مخططايواصلالذياللةمبادرةعلىكثيرةأفعالوتشذد

شىء"كلايجمعا:المسيحعملعنيعئرمركبفعلوهناك.بيسوعالبشمر

واحد.آنفيويوجزجمعأى1(:0)آ

...

166
http://kotob.has.it



!
الملوانللنالدادلللالة

-الحثوى
1لمسيحكهنوتحولعظة!!:.
نصكل:.

5-25،)15:لفعاثة1لموحيدة1لذبيحة101

،\،،1-5:)،:حبرنا1عظيم\لمسيح،10

12-15،)9:جديدعهدوفىلاو9لعهد1لا. 1-"،t

-92،ول)11:وهوسىي!لاء1إلمحافى،.

فى1لمت!ذو1لمسيحيون:الحبديدالع!دبيئة.

لجديد1ولقديم1لعهدين1فيتلكهنو1:أ!ضمم.

ذبيحة؟1لمسيحهوتكانهلءأدللمنا!:.

لكنيسة1ف!منلحياة1ولإلمحان1:للغاءة.

\،لأ-13:1؟11:لا-،الا:

1هرو1لمزلي1لمسيح:طة

VIA

لأ\1

لا\5

"لا\

M\ول

\"5

لأول\

M\!ث

1N\
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الكب!انيينال!لةال!!ط410

رن

آلمد!عيحث!فوثولىكظة

نالمقلفها4قيلحاا

طويل،ولزمناعتقدنا،ؤلكم:نفسهيسضىلاالعبرانيينإلىالرسالةكاتب

أصلمنمسيحيونفهم،المتلنىونأما.أليومذلكنعتقلىنعلىلموبول!،القلىيسانه

وفرةذلكعلىوتشهلى؟(.العبرانيينإلى11العنوأناصلفيذلكيكون)وقديهودي

المقصودهل.أورشليمهيكلفيالعبادةإلىوالتلميحاتالقدىمالعهدمنالمرأجع

؟V()1:الأعمالسفرعنهمتحدثالذينالمتنضرونأليهودالكهنةهم

الح!لىضلعاالمه

هذه:مسفوكودموضحيةوذبيحةوهيكلكاهنعنالحديثيجري

يجبولكنالجديد.العهدهااحتفظوقد،القدمالعهدإلىترجعكلهاالكلمات

كئا،أنناذلكتمامآ.جديدةالكلماتهذهوتتضمنهاتعكسهاالىفالحقيقة:الانتباه

العهدظلفيفصاعدأ،الآنمننحن،بينما،الأولالعهدظلتحت،يسوعقبل

ماكلأصبح،وقيامتهوموتهوألامهالأرضيةوحياتهالمسيحمجيءفمعالجديد.

ولكنها،الخلاصتتارفيضروريةكانتحقبة.ممثابة،المسيحييننظرفيسبق،

الرسالة:هذهفيرئيسةمواضيعأربعةنبرزانيمكنناوهكذا.زالت

أعيلم؟كاهن،المسيح-

المواعيد؟أتمام-

الحلاص؟شولية-

الا.بمان.فيللثباتمناشدة-
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الكب!انيينال!ل!سالها410

كلظة؟ألم!لممالة

فيهاألادئةبنيةأنذلك.برسالةمما،بعظةشبهااكثرهوالنصهذا

17-4؟ا2::مناشداتتتحفلها : 7-4 : r36؟ا9:ا.؟ا-2اأ6:؟-

22:أrفينرىأن،النظريةلهذهوفقاالمفيد،ومن.أ-213 -o rتحملبطاقة

بأسلوبيذكرفهوأسلوها،أمابدء.بادىعظةكانماإلىأينيفترسالةطابح

ألاشتراع.تثيةسفرفيموسىخطابات

الن!ليئتادينع

الرومافيكليمنضسىأستشهدلقدجدآ.قليلةمؤشراتسوىلدينالي!ر

الصيغبهاتسمتالذيالنضوتإزاءالعجبويأخذنا59.عاممنذ،النصبهذأ

وهكذأالجديد.العهدسرفيللتأملالوقتمنمتسعايفترضوهذأ؟اللاهوتية

يلفت،العكسوعلى08.9-.الأعواميسبقالتأليفزمننجعلألآعلينايتوجب

الحاضر،صيغةفيأفعالأ،يستخدمالمؤلفانإلىألانتبأهألاختصاصيينبعض

قدالتأليفأنالىيشيرمماا-3(؟ا:).أورشليمهيكلفيالذبائحعنللحديث

الحاضر،بصيغة،الأفعالهذهكانتإذأ)إلا..مب07عأمالهيكلخرابسبق

العبيرإ(.طرقاحدى

لةليما!امنطط

مكثفةبنيةأكتشافسنتمكنفانوا()1(البير)بقلمنبيهةادبيةدراسةهناك

:أقسامخمسة!جدآ

91ببروت-المشرقدارأ/أالرفمالمعس!+،الكنابفى"دراساتسلسلة:العبرانببنإلىالرسالة)1( AV.
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الكب!انيينادلةال!!ط10!ا

-4(ا:1)كفقناألتة:مدخل-

(2:81-د:1)المسيحوضع-ا

النص)انظر1(50:-ا)3:ورحيمبالئقةجدير،أعظمكاهن،المسيح2-

(2رقم

)انظر93(:ا.-11)د:كامل،أعظمكاهن،المسيحالمركز(:)في-`

3(وارقمالنص

(4رقمالنص)انطر13(:12-ا:1)1المشقةوقبولألايمان4-

(13:91-1:41)2والقدأسةالسلاماطلبوا5-

(222-بن:)13رسالةطابعذأتكلمة2(؟ا2-0:)13أحنامىالتمى-

كلها،الرسالةفيالأسطرأجملأنها011:.كفضنا.اللة11:المدخلعبارات

يستعرض،عبارأتبضعخلالمنفهو،.الوأعظعنهيعتبرالذقيالفرحنشيدكونها

3.القاالابنتمجيدوحئالآباءزمنمنذ،برمتهالحلاصتاريخ

الفغالةالوثيدةالذبيحة

(2ه-01:5)عبرانيين

..؟!اشرأثيذأنلهنجيفانكقدلخف!أ!!نثهتقافينذ.أ!رننثفيغذنأنخ.نمأنت........ة

في:ويكقدينهاشاالكلصدباتأدركالأنبياء،زمتمنذ،الشكبولكت.لخديدهأو:

هكل:،لأبيهيقولواكياثرها،فيالمسيحييتجرتالمسيموذبيحة.الانساتقلب:

11.يصدسطلاعمل!مدبدبيهدهإءنجذاأيمبأ:
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الكب!انيينالطلةال!ول410

لطلغ:1ذخويهجمنذ1لمسعيغقالم"!فيلك

لرظلمطلاوت!ثتاذبيخةأ

تجعصدأ.ليوليهمصد!1كدصع

1لمحر!تي.لزتعننص6ا

ططإط.1عن1لآتي!ولا

حينئبما!ثمصععث

ليهتاب،:طي!1ليكليلكلاأ1كاوللأوقذ

\قلفغ\تت،1طءئذ

تمئ!يتتك؟لأكقلص3

تعثظطأللخيماطكط!ةودئيثغلثقفحروإيردزوذئيئغلأ:أوطل!دقآ8

لأعق!آتي1ظغئذثمءففى:19ثشئريغة،0تقفيكطئقرئث1للالزتفيلا*لأهح!ولمغ

م!رظ1لمثعية،وبتلكص01ثأخرى.ثإدة!11يئقيم!ثأوفى11لإدةص1نجطلصثقذ؟بقععيئتك

جآة1هزة"و1لم!يحيسوخنجشذيخطثتثر1لذي؟لمربئفىفقذش!

ئفئعت!لد؟في1وئلأثثلإدة1بشظئبريخقوأكل؟يؤميق!ىهنكلوإفىكأ11

جدة1وفيي!خةقرثتفقدهوأظ12لخطإول.تمحؤ!1أفى1ئد:1ئميهنلارولاكيرة،1!أمر

1ءهيجغ!!آعدأقفيلكتجعذفنتطر"121ءللإتد،1ثلةيمينفيتجلت!!ثمتكمأ!ة"يلخيماول،

وفيلك!!59لدهو!.11نجذىهي!"1لمفذئ!تجغل!جد1وبقرةطفىلمهئه"1،لقذهيهطظمؤ

ظفى:نجمغد!أقإنفظ.لمذس1لر،وخ1لظبهيشقأ

إظه1ئطهذهملذي1\لعهذ1هؤذ

لرثث:1يقوذلإكاطم،تلك!1تجعذ

ل!بل!فيلث!زيغ!1خع!

صعععصئيرصعفيوأكلا

1قهفم؟وخيماولهمأذكر!ولن!

لحطيئة1آجئنمنلربئدهنلايفىلآظ،،1رلجيماط11طعفر3يكوفجث18

،يسوعبد؟ألفدن!هـنبيلإإفىفبقلإخوة،1\يههاإئقين،وكظولظ91

ىه!ط1ق؟ف1؟ونجشلإه،أفيلجبب،1يخلاليهنفتجديدة:جة:فتحلاستيلأ02

1ذثاييىهنفطقزةظق!و1!هيماد،وبتط؟!دلقبقتئبفلثتدق122ثلة،نجي!تعلىكطظ
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الكب!انيينال!لةالالط410

لجدهلاولر"ب؟1ين!لآئسقذ!لثتمشذه22و،طهربط؟ثةهتسوأفيذظو1لفعصر

لأك!لي1و1لمجئةعلىيلخثربغنيإفىتجعففولينتبهه1"1هيى،وكذ1لذك!لأق"كنه،

خثو\بليقغل،1ذتجعغئكم1تدصكفجتطعإف1في1ثنقطعولاو125لصظلحة.

.يقتتربيؤآ1أقيرتزؤخطقذفيعلىفيلكهن1يدوويخبغفظئعفكم

ا!مالللاثظلة

9ب

11-8

011

12

15

91.-ه

(04)مزمورالقلىيمالعهدضوءفيالمسيجذبيحة:

يسوعلسانعلى4.المزمورأ:9

القعالةالوحيدةالذبيحة،المسيحتقدمة:ا.-

الجديدالعهدإلىالقديمالعهدمن:ا

فغالةوغرمكررةالقدبم،العهدذبائح:

وفغالةوحيدة،يسوعذبيحة:ا-4

(31)إرالجديدالعهد:8-1

والمحبةوالرجاءالإيمان:للمسيحيينالجديدالطريق:2

مكلومات

للمفهوموفقااللة،معألفةأكثرعلاقةفيللدخولمحاولةإنها(:ه)آالذبيحآا-

ولي!الرحمة11يريداللةانإسرأئيلأنبياءفهمفلقد...الانسانيحملهالذمم!

8-ميراجع؟6:6)هوااالذبائح 6 .(1-819:ءأمزl؟:'

المذبح،علىيرأق(حياته)-المذبوحالحيواندمكان،الهيكلفي91(:)1الدم2-

انما،يسوعودمالعهد.وفقمعهالعي!ثرفيالمقربإرادةعنتعبيرأدئةئقرثأي

قرئت.قدالخأصةحياتههى

الأقدأس.قدس:قدأسةالأكثرالجزءعلىيغلقكان2(:0)آالمقدسحجاب3-

يسوعموتإبانانسصقد،الآلامروايأتبحسب،الحجابهذاوكان
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40 Iالكب!انيينالطالاسمالة

فصاعدأ،الآنمنلنا،انعلىدليلأذلكفيالمولفويرىاه(.27:)متي

حياته.أعطىالذييسوعبفضل،ذاتهاللة3إلىسيلا

اسفل!

هلالمشح؟ذبيحةتكمنتمفي:ا.والآية591،الآيتينبينمقاربةأجعلوأا-

بآلامه؟تبدأ

الجديد؟والعهدالقدمالعهدبينالفرقهوما:اا-2االآيتينقراءةأعيدوأ2-

طبقت؟قدخدونهاتمعلى:القدمالعهدصتالثلاثةالمراجعاكتشفوأ3-

ةءلقلىاالىاتمسا

هىإناللة،نظرفيللذبيحةقيمةلابانبرمتهالقدمالعهديؤكدالذيحة:ا-

المعئ7-0:49المزمورويفحئر.القلبتقدمةعنتعئرلموخارجيةبقيت

كمالأخوتنا،بإعطائهالئةحياتنامةتقلىفيتقومالىتلك،للذبيحةالحقيقى

ا-12(.0)531أشعيافيالعبدفعل

وأنما،الفصحلجص!مساءتبدألمالآبارأدةتجادالمسيحطواعيةأنا:ااهاغنذاا2-

اكونانايجب1:عمرهمنعشرةالثانيةفيعنهايسوععئر)وقدالبدايةمنذ

4(.2:)اطيمالبشرخلاص!هئأنماهذه،أدئةوأرأدة94(.2:لوأبي"،عند

1(،:)1"الكلمةكأنالبدءافي1يوحنا:لاهوتفيكصا"،لمالعادخولهاعند1

28؟:ا6يو،المثالسبيل)على.11..العالمإلىاجئت1مثلمنالكثيرة:الآيات

مريم.منبهالحبلقبلموجودفالادت37(.:18

نظامعلىيستندالقدىمالكهنوتكانمتساميآ،أدئةكانلماالجديد:الكهنوت3-

ينفصلمافبقدرالطقسية(:الطهارة؟اللاويينبينمنهارون)نسلالافصل

:ادناه)انظرالئةمنالتقرببوسعهيكونذلكبقدرالناصر،بقيةعنالكاهن
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الكب!انيينالطلةال!ول10!ا

؟الخطأةأخوتهمعمتضامناالجديد،العهدفي،يسوعنرىوبالعك!ر،(.الموضوع

اللة.مععهدفيالعي!وكمالهم:اكتمالهمإلىيبلغواانيمكنهموحدهفبه

العبادد.ممراسيميقومونالكهنةكانالقد!بم،العهدلىوالجديد:القديمالعهدان4-

الملوكىالوضعانه:اللهيمينعنجالسفهو،يسوعأماخذم؟وكأهموقوفا،

11واحدةمرة111(،12،4)آمريدةذبيحتهلانذلكا(.:011)مزللمسيح

بالذاتحياتههىيقربها،واحدةحياةسوىلهليسإذ(،hapaxا:5)آ

المجذدةوالبشريةأدئةبهبالعهد،نهائيبشكل،تختموذبيحته27(.9:)رأجع

ا-17(.6)آ

أثباوناكظيمالميعيح،

(5:01-4:41)عبرانيين

وسيمادوتمتاللمممعلاقةاقامق،القديكلالعصدفي،يسنحي!

عشيرةمتولا،هاروتنسلمتيسوعيكتلكل9)كوهيت(0الكاهتايته:يخنا،ه:

عظيكللقب،اذت،مسنحفانهوسيظاةايتهاخنارهالذيهو،ذلكومم!لاوي

فييشاركوااتالمسيحييتعلىلزامايعدلكللذاآخر.شخصهأيمتاكثر،الكهـنة:

الهـيكل.عبادة:

1ثلة،إلن"يسوخوهوت،11!فر!1لشمؤقدكقتبماغظيغفىولولظ"1

لقيمانمئعإ:يزثيصأقيخستطغلاكقنهننظيغذفلشص15لإ!افى.1بش!دقفلنتقسنن

!خمة!لتفىص1لمغمةعزئثنإفىفلنقآآ"بقة16لحطيئة.11كدم!ذطكل"ثتي؟لي1هئجنص

جينه.فيثقودث1خطق"ليآتب،ئلقى
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الكب!انيينادال!عمالة410

عيتهملي1ثس1خلينوئظ؟لظس1يقطينئؤخدكقبماعظييمك!تثيئن1

ثأ؟لهلفظيق1يزفق!؟لجلألمأقبوئميهو1كط!ة"للخط؟وفي؟ئغقرإينبئقرث؟للة،

لخطبهك!!ةئقرئتأق1لمفغئئد.لكآخلين3ثغيته؟لفغف،ئتتعزبلإئفئ!ئههو

دتطةهنبل\لمظ(،1هذبنقئبهيتؤلى1خلإهن"وطلشغب.1يخإولكط!ةئقرئثكط

بوكقتة،كطيم!نقشه1لمخد!فيجغ!صينتجدأ1لمسيغكذيكو5ط!وفى.دتطكط1ثذ

ق!نليقهfوولفى!وقدئك!؟ثيؤ؟11ولوإلييأشت!فى!لة:لذي\لمخد!ين!11هذتتمى

لتستيرئة1حتإته1كلب؟يطفذكط1!وهو*قلكيصذق!ئبةعلىلإتدىهن،\تمتآخز:

ينئخلفةآفىبوئميةلذي1إفى1!تدؤوذموعفنذيل!بمزغلإيلافى!1ولدظ،1!ثح!

بهئيخ!ولظ9فغ1iين!طلئ.!،قيلن1وهو1لطكة،"وتغلغصي!قؤ\ه.فىسئجيعتت،1لمؤ

غظيغآعلتهياق،\ث101نجدفي،خلاصستتتلذين!ئطيعوته1!يخميح!،،1لكط\!فى

قلكيصدق.رئبةعلىكقتبما

ا!ماللثظلة

أحبارناعظيمهويسوع،مقدمة:-16ا4:4

)4(أدئةدعاه)2-3(وخاطئ)1(وسيطهو،الكهنةعظيم:-4ا5:

خطيئةدونمنوهو)5-6(،ألئةدعاه:كهنةعظيمالمسيح5:1-.5:

1(.)9-.خلاصرعفةفاصبح)7-8(،

مكلومات

فهو(؟16:61)مئالأرضعلىحياتهمنذمسيحا،يسوعاعلنا:ابنىاأنتاا-ا

ناإلا7(.2:)مزاللة"ابن11الملوكى:المسيحلقبيعطىأنإذن،،يستحق

لهذامصالعميقالحقيقيالبعدادركوا،الروحمصبنور،القيامةبعدمن،المسيحيين

الإلهية.يسوعببنمصنواعنرفوافشيئا،شيئا،اللقب
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الكب!انيينادلةال!ول10!ا

و"كاهنملكابصفتهفذم18(،ا:4)تكبابراهيمالتقىحينملكيصادق:2-

وقبل،موسىشريعةقبل،قرونأربعةمنأكثرمنذذلكجرىوقلى".العلىأدئة

نا،إذنذلك،فمعئ.هارونإلىالموكلإسرأئيلبكهنوتالمتعلقةالقوأعد

الشريعة.عنخارتجآ،الحقيقيأدئةخلىمةفيأصيلاملوكياكهنوتاهنأك

اسفل!

المسيحى؟بالإيمانالشخصيةخبرتكمعن416:نصيعتركيف13-

مات؟الذيهوله،أسئجيبالمسيحان5،7:فيالقول،يمكنكيف2-

أليوم"أنا1(،4:)4"السمواتاجتاز11العبارأتمنالمقصودةالأحدأثهىما3-

9(؟)5:"الكمالإلىبهابلغ71(،)5:طلإ"أسئجيب511(،)5:"ولدتك

روأياتعلىضوءأذلكيلقىهليخطأ؟لمالمسيحبأن415:نصيؤكد4-

21-23ا:6مئايضآأنظرالجتسطنية؟فينزاعهورواياتيسوعتجارب

27.ا:2ويور

ةءللقلاتلىامسا

(؟16)4:أبينااللةصفاتهيظى:إغاثة،رحمة،نعمة:النعمةعرش1-

تدلالعبارةهذهاخذت،12القرنومنذ.بيقينمنهنتقدمانإذن،وبوسعنا،

المصلوبابنهوأمامه،جالسالآبجدآ:المألوفةالثالوثصورةعلىايضا

.الروححمامةماثلةوبينهمالنابميقذمهالذي

حئكلهالبشريوضعنا،بتجسدهألابن،تبئلقد3:االبشريةحيتاتهأيامالي21-

الذيفالخلاصتجاربنا؟كارشاركناانهالقوليمكنكيف،وبخلافه؟الموت

ناالموتبوسعيكنلمإذ11:القيامةفييكمن،موتهمنبالرغمأدئة،اياهمنحه

24(.2:رسل)راجع"سلطانهتحتيضبطه
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نيينلكبلااالطلةلىلطا10!ا

اليوما)االملوكىالتنصيبذاتهالوقتفيانهاالمركزممط:الحدثهيالصمة3-

دخل11لأنه"،الكمالإلىبه"ئلغوقد،الأعظمالكاهنوتكريسولدئك"(،

يقم،لمالمسيحكان"إذا:بولسالقديسويقول".السمواتوراءماإلى

1)اقور"باطلوأممانكم،باطلةفكرأزتتا 4 : 1 o).

الوقتفيالازأئيون،أشارحينالجتسمانية،إلىتلميحذلكا:اخطيئةدون411-

منيفلتأنتمئفلقد.خضوعهإلىكماضياقته،أويسوعحزنإلى،ذاته

يستوفيأنقب!!الآبفيثاقةوض!!انهإلاا،!االكأسهذه!حطالتع!ر1:الموت

26:)مئاتشاء!اأنتكماب!-أشاء،كمالا،ولبر11:الموتمنالخوفعليه

نعمةسوىليسالآبانيعرففهوألابن:لأنه؟التامالخضوعهذالماذأ93(.

11البشركل!!خا،صوانما،ابنهموتليسالآب،يريدهفما.ورحمةوحب

(.2f:طيم)1

جديدوك!دالأولىالع!د

(2-51،428-أ:9)عبرانيين

..؟!ألخديخداقنهقديختألقديغلم!أنتهنرانييتالقانرننظلةتقارنققأتنهألنأ.......

:يسوعفيالمكاشةالحقيقةانالاالجديد،الىالقدبكلمتذاتصاهيوالكلمات:

جديدة؟مجبا؟ةتجقإمةإلىإبمسحح!وبقيإجمىلذإبابتما!حدبدةالمب!بيغ:

ئعبتفقذ2لأ!فنيم1لفدئ!1وبدة1أخ!ألةىتت1يفظلأؤذ1دلغفذ1

ل!ئ!4"و1لمفدئ!،لخئز"1و1لمبماثدةوة1نجا!يخىئتو،فىلأؤ1يختمة1هيخيقة

"ويخ1س،ثأقد1فدئ!لفائ!ذثي1لحيمة1لقني1لجإلب1و!1ءىول3و.لمئش1
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الكبوانيينالطلةال!!ط410

يحتويدهبم:وطغوثيه؟لمدهب،فغ!عئئكئةولغهذ9لثتيلوويبتخو!1لدهي1لمؤقذ

يخ!غئظتلافى1لمخل!كرو؟كؤقهوهن5لعقذ.1حزولؤ1ؤرقت13لمثئط!ووكص1لمن

فيلك.تجميحعلىلكلإم1تظ؟تفف!ييماويض!ظلكط!ة1

ح!كلتلأؤفى1لجيقةص1يدخ!فى!لكقنة\يزيب،1هذعلىكئهذ1ك!6

قرةيدخللاحآهولكقنة1كطيم!ليئقىثأخزى1لحيمة11ظ!و1لإدةبشظئيرولريقوهو

وبذلك8!ثتبه.وقإهلقإهيهفيئقرتجهئذي1\لد؟د؟،بلايدخللاولالشنة،1لي

لأؤفى.1طيقة11قبد!غنهئكعثتفهأ1ثفدننطريق!1ق،إفىلفدئى11لر،وبئئشرر"

فنتجغل!1قبوئم!غلايس!ودئإئغدزإينثقرتثفميهطعر،1لوكئب1إفى!قز1وهذ9

وفختينى1ثلإلبو1!لتقتقمرهـعلىثفي01:لفئميم1جقةىهلأهن؟ل!ثثطنيريقوأ

لإمظح.1ودنبء1فىفتتكئربشنرثة1خ!؟إلفالوهـفوء،1

كرخيم!يخلاليوهن1لم!تقبتة،تي1يلخروكفنةكظيمصجاءصلقذ1لمسيح11\ظ

فرة"لفدئ!دخل!121لخيقة،1هدههنليشت1لط\قيفيثدي،1تع!تعلا1قفظ!أو

أدفى51ظذ112تجدفي.1؟يخدعلىفخمت!!بدهه،بل،1لغجوفىو1لتيوسبدآلاجدة،1و

1ؤفىف"1أتجفدهم،بتظفرص1لمئخس!!ئقآتطفىلبخلة1رظدو!نقفى1ثتز1ولتيولبى1

فتإزظئطهزص\قيخط،جمتلاثي"ثربئظ1ربروح1ثلةإلىتفثةثزتت\لذي1لمسيح،دآ

تجديدة،يوق!ي!نجديد،يعفدوتسيطهو5\يذلكلحتئ111ثلةلنغبد!1لميتةلأكطلي1من!

فيتدفي1لث11لجر13لمذعؤهـوظفى!،ذلأؤ11ثعقيمافيتته!1لمرللمظمييصيخد\،طلمحت1إذختئ

.دعو1لمؤ

دخلبل،طقيقي1يلفدئن!صلتئثإتدي1عتغتهفدئ!ظ!يدخلا1لمسيحصلأق2"

كطكئرة1رأمرئفئشهييفرئتلا125خك،هن1!ةوتجيماأطآلآفى1يتمثلصكيئظلسظذ1

1قعيتهق!3فيللث،ى3ولؤ26دقه.يخزبدآشنبماكللمذئ!ص1يدخل"عظيم"1لكقنة

لعالغ1ي!تةجدة"في1وهزةشإلأيظهزه11!لهج!في،لطلغ1إث؟ة"فنذكرو1ر"1مريطثمص

جدة،1وقرةص1يخموتو1قلثاليى1علىكت\3لهكطو!1ئفئيه.1لحطيئآ!بذبيخآيزي!ص

نجطكةخطببزيل!جدة1قرة!وبئفرفكذلك!1لمسيغ"2دينونة،1ك!يؤ؟9ذونجعذ

صالخلاص.تصوينتظرصللذينلحطية،1عينليبمغيزثيية،سيظيصو"و.1ثظل!
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لكبلانييناالطلةلالطا10!ا

ا!الب!نظلة

ألاولالعهدفيوالعبادةالمقدسالمكان:ا.-ا

المقدسالمكانوصف-5:ا

العبادةتنظيم6-7:

5 - Aالعهذلهذأالمؤقتالطابع:ا

2،-115ا :f('-Aالجديدالعهدفيوالعبادةالمقدسالمكان

المسيحجسدالجديد:المقدسالمكان:ا?

دمهعطية:المسيحبوأسطةالعبادة:ا-214

جديدلعهدوسييلالمسيجا-23(:)5

الحقيقىالمقدسالمكانإلىالنموذجمن24:

واحدةمرةالخلاصإنجاز:25-28

مكلومات

قدسإلىيدخا،السنةفيمرة،الكهنةعظيمبهانكيتور(:)يومالغفواننبومأ-

،خطاياهعنتوردموساكبا)يهوه(،المقدسبالاسممتلقظا(V)آالأقدأس

أدتة.معأ!هدااحتقاليا،ئجذد،كانوهكذا.الشعبخطاياعنتشودم

.غفرتخطاياهانيعرفالخارخفيالمكتضالشعبكان،يخرجوحين

يمبمهل-22(.1،18-214)1المسفوكالدمعلىالشديدئدهشنا:الدم2-

الذينانالعلممع؟البشريةالذبائحدومآرفضانبعد،ابنه.مموتئطالبأنلفة

انما:ذبيحةيقدموأانالبتةنيةلهمتكنلم،الحكمونفذوأيسوععلىحكموأ

انه:لموتهالمعئيعطىالذيهووحدهفيسوع!مجذفتصفيةيريدونكانوا

حياته.يهب

.(؟..أغ1،2،4،41)راجعالمؤلفعلىعزيزهكلمة(:51)آالصراث3-

للآباء.فيلتادشالمواعيدإنجازتعئفهى
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انيينالكبلالطلةالل!ط10!ا

أندفلآ

المسيح؟خيمةتتفوق.مماذا:اب1الآيةمع-15الآياتقارنواا-

واجعلوا15(؟)آاا"وسيصابلقبيستنيرأ(اا)آ"الكهنة"عظيملقباجعلوا2-

الأبدممطالميراث11بعبارةتستنيرأ(اأ)آ"المستقبلةالخيرات11عبارةثممن

ب(.51)آاالموعودا

ليدينعظيم.ممجدوسيأتي11:الايمانقانونمنجملةأخرمح28الآيةقارنوا3-

الدينونة؟هىما،المنطلقهذأوصتا،اوالأمواتا،حياء

ءةلقلىاالىاتمسا

الهيكل،باني،سليمانكان؟..011!الأرضعلىحقااللهسكن"حعلالهيهل:ا-

مل)1المقدسالمكانهذائحذهانيمكنلااللهحضورانجيدأيعرف

مكاناصيحفصأعدأ،الآنفمنذالتجسئد:منذتغثرشىءكلانالا27(80؟

قالهاولقد.المسيحبشرآ:صارالذيالالهذاكهووألانساناللةبيناللقاء

21(.2:)يو"جسدههيكليقصدفكانهوأمااايوحنا:الانجيلى

الحقيقىأدئةوجهالمؤمنوناكتشف،المصلوبالمسيحوجهفيالجديد:اليد2-

ابوهم،هوأدتةبانيدركوناخذواومنذئذ.النهايةحئخأصتهيحبالذي

الذيالعهد،قلبهمبكليعيشوا،أناخيرابوسعهموان،يسوعأبوهوكمأ

ويمكنناالخلآق(.روحه)عبرالمسيحعملهىالجذة،وهذه.عليهميعرضه

11.المقبلةللخيراتالكهنةاعظيم1بانهنقولأنبالتالي

الحياةفإلهةدمويةذبائحإلىحاجةبعذهناكتعدلم1(:4)آالحيالةعبادة3-

يمنحناالذيوهو،يسوعفعلهماهذأأخوتنا؟لخدمةحياتنانكرشاذمثايريد

كثيرايتحدثلاالعبرانيينإلىالرسالةمؤلفانالىألاشارةوتجدر.لفعلهالقوة

(.1f)6:القدسالروخعن
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الكب!انيينالطلةالل!ط10!ا

والعلاقاتالعدكإقامة.كلثابةالقدىم،العهدفيالدينونة،كانتالدينونة:4-

ا-4(.42:أشفيالعبددور،المثالسبيل)علىالناسبينالمستقيمة

لكلالخلاص11وأنما،الحكمقرارأي،المحكمةقرارالمقصودفليسهنا،اما

11.ينتظرونهالذين

ومويعىالآبايإيمافي

8-92(أ:أ)عبرانيين

!فافففثذوفذاق!اففضن!ونمأنفأ)دةفيئد3تتر.بألأيفان".شكبأرة.....

حتى:،القمبمواعيدثفةلهـكلكانتفلقدةالقديكلالكهـدأبرارلك!جداريةبمتابة

اغلب:في،الايمانطريفانذلك.ا!تمالمنمشروعممتتايمانهـكلان

أبمبد:،لبيإممللإالإلثبل!هوالإجباب

خرخ1ئا،صريناقهأدفهفدر!تجلدإفىفخزخلدكوة11هيغإبرتجى"؟لإ!فى

غريبة،1رصفيتالزو1ب؟1!فننقيئزفى!إلالإىفىيتؤخه.1ين!إفى!يد!يوهولا

كافىثقد01عيه،عود1لمؤثي11لجرفي1لمش!زيك!ويغقوبئإسحق!هح!لجإ؟1في1!أو

هفنيماس!و؟يلا.1للةولأئش1لت11لمذينة!ذينتظر"

1ل!نتابو!تتوقذئس!،إث؟على1لقؤةص1يفظهية!رولنتإطلإ!ن1

،1لمؤت!!تتوتذجد،1وخر!هنويذلك"ولدص111هظ.وكذلذي1غدتت؟!للاد؟لث

ئخعى*لاوهو1بنحز،ص!طيئعلى1لذيىثرفلكترة"و1لشط؟*كجو؟ئس!

وجؤ!،أؤطبل1جمد،1لمؤعلى1جمعظولغأؤيئك!تجميظطلتلإ!فى1لي2

\لقول1هذلوفىيقوئذينصث!فى،1"9؟لأ!كأ1فيلزلاذئزتولذبئثهم11عزثؤوئعأ،في

هنه،1خزتجوفذي1لوظين1في3ئفكرو1كالؤولؤ59.وظنإفى3يسعؤ1ثهمعلىيذلؤفى
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الكب!انيينالطالاسالة10!ا

1ثوظنأك!1قف!ص،ط!،فيدكبويز1لهمجرفي16إيه،ي!خوعلوكثث1لفغق!3

مذية.لفمآكذفقذ؟طفم،ئدكىأق1مةيستحييدةلك!لا1لسطبرفي.

وقدلو!جد،1إشهيلأتثق!فى1مئجن!.ثظ،إسحق1هيغإبرلرثب9؟لإكلافىلأ

فق!191تحك"يحمللتث!تس!سيكوطئيشحقصيل!لةةقدىفىو"11جمد،1لمؤتتمى

1!قز.هلوفي1ستزدة،بللك1ت.لأقؤ1ي!يخقيمصهنأقعلى1ععقذص1ق؟1حة!؟!.حى

ب!كإوللإىد1.9لمسعبلدهـثؤؤفيعيسؤصوبئيغقوإيئحق"ك؟رإوللإ!فى.

طرفيإفىفستيذوهوؤلنجذيوش!إتيكلأمين1لمؤت،حفزهلظيغقوبئ،

برفإته.مى1ؤو1يلصإسربيوبئخز1نجلة،حافىقذوشف،بوكرصذإوللإ!فى6؟كصه

لمئبي"خسق!1!1تيلألفطأنثهئرئلائةصهؤبلإهبغآأبؤ\هموسى1خفىإوللإ!فى2

بشت1فيدغى\قلتفظ،!!!حين،موسى1ئىوللإ!فى"1\كليك.أهز!يخ!ئبولغ

26وكدتبالحطيئة،لزأئل11يفتغعلىكلإلهفي1ثلةثلإك!شغبئأق1كرصو25يزعؤد،

ترقث!إطلإىفىب.1نو1إفىيطمغىفىلأئةمع!ز،كويخمن1كظغصيخنىط!"1لمسح

"إوللإ!فىيزى.لاطىيزهقئبوت1فزهعلىوتبنت1لميك،غفنتيخ!صولغمععز!

لمتخر19بروإوللإووفى19ئيو.إسربنئ1ئكا!!1لمديض!ىبلألدأ،1ورتيق1لعصخ1فآ؟

فقيرثؤ\.لغبورص11حاونو1لجصيرئ!1قيرجيىلي،بزكلآلهلأخمرص1

إم!هالبآثظلة

عيداالمو:8-61

الميعادأرمحغأبراهيم:8-.أ:

إاضسلاوسارذ:ابراهم:1-2اا

المواعيدانتظار:البدوالآباء:316-1

النسل:71-22

Vأسحقذبيحة:ألايمانوامتحانابرأهيم:-16ا

المستقبلنحومتحهونكلهم:يوسف،يعقوب،أسحق0:2-22
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الكب!انيينالطال!طمالة10!ا

والخرو!موسىالخرير::23-92

موسىباءأقر:الخوفتجاوز:23

المسيح()صورةموسىاختيار24-26:

موسى:الخوفتجاوز:27

للشعبالحياةطريقهوألايمان؟الخلاص28-92:

مكلومات

فيكماالآباء،مدحفنعوأديي،فنإك11الفصلينتمى:مقدستارفيا-

جانبإلى)وتجدونوالخروخالتكوينسفرينصالمؤلفويتبع44.5-.سى

المؤسن.السفريرجمذينمعرفتنالامتحانفرصةوتلكإليهما(،المراجعالنص

قداسحهقيكونأن91(:)1مثل(-parapole)رمزأونجوب"تلمتوكتانت211-

اعلانابكونهاليهوديالتقليدفهمهمافذلك،ابراعيمذبيحةلدى،الموتمننجا

.يسوعلقيامةصورةوبالتالي4(؟:22تك:الثالثاليوم)فيالأمواتقيامةعن

اسفل!-

11.ألايمانابفضلافيب/11لؤنوأثمومن،العلمأسماءإلى،النصمجملفيانتبهوا،-ا

1الآياتفياموأعيد"1كلمةعلىركزوأ2- -V A.ولض؟به؟الموعودموما

؟الثلاثالمسيراتكحذهتقودأينإلى8،22:92،الآياتبينمقاربةاجعلوأ3-

!عللقلاترامسا

أمانة،أممان،11لكلماتوأن.أمينبانهاليقينوعلىاللةوعدعلىألايأنس!تندا-

الوعدفبين(.آمين:انظر،)آمانواحداجذرا،بالعبرية"،حقيقة27(،)آثبت

184
http://kotob.has.it



نيينلكبلاال!الهل!!طا410

بينالحدوديتجاوزانالايمانوبوسعوالرجاء.وألانتظارألايمانهناكوأتمامه،

.(11:1)روىلا!اوئرىمابينالمنظور،وغيرالمنظوربينوالمستق!بل،الحاضر

)تك"الربلهقالكماأبرامانطلق11:الإيمانعنمألوفةصورةهئالمسرة2-

فبدأوة8(.)آ"يتوجهأينإلىيدرندلاوهو11:المؤلفويضيف4(،:12

أرضنحوبرمتهابالمسيرهئذكرانإنما92(،22،)1ثممنوالخروجالآباء،

وعن(يبحث،خيام)غريب،المسيرةهذهعنالمفرداتتحدثتوابمالميعاد.

ئقيم(.أرض،وطن،،)مدينةالأخيرةمحياتها

احياةينقملاأن،السنفيعنانالصاأوسارةأبراهيماستطاعحيتاة:ينبوعالايمان3-

28(؟)آإسرائيلأبكاربخا91(؟)1أبيهإلىاسحقوأعيد-13(؟أ2)1

يقولالمولفوهوذاا،ايخلصالإيمان11:مقولةهناك92(.)آإسرائيلوخلص

يعملاتركوه.المؤمنينأنتمبواسطتكمايتمأدتةفمشروع:صحيحذلكبان

وبواسطتكم.فيكم

يرلجرلمير!اا

المق!ودوفيالميعيحيوفي

دأ)ي!هابقه!سيثإنا

الجليل.صيهودآبأجمعهمكانوايسوخ،اختارهمالذينرسولأعثرالاثنا

إخرينمسيحيينص!لتمييزهمالعباشدهذهوتصتخدمالمسيحيين".اليهودا11أولانهم

سنواتفيالكنيسةااسينتمونالذينوذكظ،أحيحلصتأي،يهوديغيرأصلمن

مب!سروقتفيصرح،الذقياحصبيراالسؤالوكان".المسيحيونالوتنيون11وكعم:تالية
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الكب!انيينا!ألهالر!ط410

يصبحانمسيحيا،يكونكئالمرء،علىينبغئكانإذامامعرفةفييكمنجدأ،

نأيعىفذلكمواعيدد،علىأمينااللةكانوإذأ.ورسلهكيسوعيهوديأأولأ

يخفص،الذىهويسوعكانإذأ،ولكنالمخمار.الشعبيباقىالأولالعهدشعب

الطاعةعنبالتخلئالمس!يحييزاليهود/إلزأميمكنفهل،الشريعةممارسةوليس

كلها:الحياةحقأتطبعكانتلقد؟حياتهمأساسدومأكانتالىالشريعةلهذه

والزوأجالطعامايضاوانماحمسب،والصلواتوالأعيأدالدينيةالطقوسليع!

...اغوالعلاقات

ل!ماانق!مما4اقت!ته

الىوالأحزأبالتياراتالمسيحييناليهودالدىالوحودفيأستمرت

11العبرانيون11اختلففلقد7..عامقبلاليهوديالدينفيقائمةكانت

رقمالنص9،ملفراجع6،)رسلاورشليمفيالموائدخدمةبشأنو"الهليقلينيون"

الذيإلاضطهادكأنوإذأ7(.)رسلالهيكلإلىنقدأيوخهاسطفانسوهوذا3(.

اماهيفلينيين.يكونوالمفلأنهم،الرسليتئلم8()رسلأس!انسرجمأثرنشب

ولناوثى؟أصلمنهىأديوجاعاتهبولسبسببتنشأفكانت،الصراعاتغالبية

وفيما2(.)غلابطرسو"(الربأخي)11يعقوبوبينبينهخلافاتعنشوأهد

النص3،ملفراجع،51)رس!!أورشليملمجمعالأعمالسفرروايةستعط!بعد،

فيالمسيحيونأليهود/استمرالوأقع،وفيألاختلافات.لهذهسلميآحلاا(رقم

بولس،عقمينما.المهتدبالوثنيينعلىالختانفرضرجمطفبولسر،معاركسة

القواعد.كلىعلىالمحبةوأولويةالآخريرضميرأحترأم،بالاحرى

!فك!لة!ماعال!

،المسيحيونأليهوداتشتت66،عامحواليالبهودية،الحرببدءفي

،089-.الأعوامحدودوفيقناعانهم.زعزعقدشكولاالهيكلخرابوكان
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الكب!انيينالطال!سالة410

بشكل،ونعرفهمألمجامع.دخولمنمنعهمعلىجمنيا،في،الفريسيونالربابنةعزم

الكليمنضسية،المواعظلهرماس،الراعىالعبرأنيين،إنجيلكىاباتهم:خلالمن،أفضل

سوريا()منالناصريينعنالصادرةالمنحولةالكتاباتمنوكيرهاأشعيا،صعود

خلالالوجودفياستمرتصغيرةجماعاتوكلها(.الأردنعبر)منوألابيونيين

معا.والمسيحييناليهودقبلمنالمزدوجالرفضبسببثم،منواختفتالثالما،القرن

بنى

الع!دينقالك!نوت

"عظيمكعوعيسوأذعلىفي،بشمكلى،العبرانيينإلىالرسالةكاتبيؤكد

قح!ئد؟فماذا(؟ا:3)عبرامماننأ"رحىأأ

!4مغ!إن!مالأ،الح!فة!ظل!

فياساسياالقدىم،العهدفيال!!نة(،)وكلالكهنةعظيمكهنوتكان

إسرأئيل؟شعبا،الثهأختارفلقد.أدثةمعالعهدعلىظالحنىامنيمكنانه:العبادة

كان:هارونعثميرةاختارالقبيلةهذهومن،لاويقبيلةاختار،الشعبهذأومن

هاروننسلمنواحدكانقحين.العشيرةهذهعلىوقفاوالذبائحالتقادمأداء

رجل11.ممعئhiereus:وباليونانية،بالعبرية)كوهينكاهنايصبح،التكريسيتلقى

مسحة،)غسل،الطقسيةالطهارةلقوأعديخضعأنعليهوكانالمقذسات"(.

عنأنفصالأنهعلىئفبىمالمقذس"11لأنذأته(،عنذبائح،خاصةملابس

إلىيدخلان،الكهنةسائردون،وحدهالكهنةعظيمبوسعكانولقدالزمى.

وسيظأنه؟وبركاتهادثةغفرانينقل،بالمقابل،فكانكيئور.يوم،الأقداسقدس

وإسرأئسل.اللهبن
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لكب!انييناالطلةالللط10!ا

اللهابخا4الب!فلأأفه

14(؟7:)عبلاوئا،وليسيهوذا،قبيلةومنداؤدنسلمنيسوعكان

ليسولكن،أعضماكأهنبالفعلأنه؟أعظمكاهنايصبحانإذن،،أمكنهكيف

كهنوتقذمأ:أكثركهنوتبحسببل،هارونمثالعلى،الشريعةقواعدبحسب

عبا؟8ات14:4)تأطابراهيمزمنفي"،العلىاللة"كاهنملكيصادق،

بألفعل،أنه،شاملأ.كهنوتاكونه،أفضلكهنوتايسوعيحققوهكذأ2(..6:

فيالطريقما،بشكلسلك،الذتيهوا!ابشرأصاراللة11انهطالما،المثاليالوسيط

عدا-ماشئءك!في،البشريضعفنااللها+تشاركنافلقد.الاتجاهينكلا

1(.7-.5:راجعأ؟A-أ7)2:ايضاالموتبللا،الألمعرف-:الخطيئة

مئحدينكنافاذأ.الآبمنبالقرب،السمواتإلىيسوعالانساندخل،وبقيامته

اللة.إلىسبيلبهلناسيكونللآب،تقدمةفيهو،عاشهاكماحياتناوعشنابه،

.(hiereus)المقذساترجل،الحقيقىكهنتناعظيمهوفيسوع

ك!فةق!م!4

تحملهالذيالفخإلىلننتبهبعد؟كهنةلنايكونانمعئما،ولكن

ائمسن،.ممعئpresbyteros)اليونانيةالكلمةمنتأتياقسيس"1فكلمة!المفردأت

تعيطوبالعك!،.اليهوديةالجماعاتع!المسؤولينالعلمانيينأحدوتعنئالشيض(،

ذاكالمقذسات(رج!.مم!ئhiereusوباليونانية،بالعبرية)كوهين"كاهن"كلمة

انهالمعئ:بذاكاكلتحوفالمسيحالتهدستيات".11معوالتعاملالذبائحلتقدمةالمكرس

ببأ)1كهنوتيا"شعبامنااجعل1إذللآب،معهبالتأليويكرشنأ،مكرس

أناسححناكهذا،اطؤمن!!""كهنوتيعيشوأأنالمعضذينلكليتسئولكى9(.2:

"كهنوتيمارسون7!والذالقسس!،أوالشيوح،القدامى:خدمتهمإلىذعوا

ولاسيماالأسرأر،وسائروالافخارستياأدلهكلمةخدامبصفةرحموأانهماخدمة".

ألئه.شعبرعاةبصفة

IAA
http://kotob.has.it



الكب!انيينالطلةال!!ط410

لى!للمفاقلثدةا

ذبيحة؟مىغنمعو؟مغودغمثاأفينملى

كان،بل؟العبادةأفعالمنفعلأأو،شخصيةذبيحةيسوعموتلي!

إلىسعىكاذبمستىعلىحكمتنقيذاليههودية،السلظاتنظرفيبالعكس،

إلىالرسالةتؤكدذلك،ومع.الصليبعذابمنأدئهينقذهلمو،الشعبتضليل

تعئفماذا.الهيكلذبائحكلمحل،نهائيوبشكلئخل،المسيحذبيحةبانالعبرانيين

ذبيحة؟كلمة

اللهت!خلىالتلاالذبيثة

ديافات،هـ11!ضير!ثكماالقدىنم،العهدفي،الحيواناتذبائحكانت

معه.طيبةعا،قةوعيثربالتة،ألاتحادإلىخلالهامنالانسانيبحثطقوسا

!غبته!يعئر،بحوزتهكانخيركلويتخفىحيوانبحياةيضخىحينوالمقرث،

يتعرضأناطذبيحةالمعىهذابوسعوكانأسه.ذاتهتقدمةوفيلئةالخضوعفي

الدأخلية.الحقيقةعلى،الىلقسأي،العلامةتتغفبأنبالامكانكانإذ:للتشويه

لوكما،بالحيواناتلهيضخونكانواحينالمهيرضونأنهمالبشراعتقدفقىبم

الليتورجياتتلكشجبوأحين،بوضوحالقدنمالعهدأنبياءقالهاذلك!ينتظركان

الذبيحة،لاالرحمةاريد"فانما:الواقعية3بالحياةلهاصلةلاوالىنمعأ،والكاذبةالمهيبة

7-23(.0:5مز6-8؟:6مئرالمع6؟6:)هوالمحرقأت"مناكثرادلةمعرفة
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الكب!انيين-الطلةال!لط10!ا

مكطاهكل!اثباه

فلسنا؟الحقةالذبيحةخطفيكلها،حياتهكانتكمايسوخ،موتكأن

العهدعلىالأمانة:أليومئالواقعبازأءوانما،الهيكلفيحيواناتتقدمةبصدد

ذبيحةتشألم0:411المزموريسوععلىالمولفطتقلقدالعشر.الكلماتوممارسة

الخطايا،عنالذبائحولاألمحرقاتترضلمجسدأ.ليأعددتلكنكمربانأ،ولا

ليس،الآنفمنذ-7(.01:5).ممشيئتك"لأعم!!،اللهم،آبهاغنذاحينئذ:فقلمت

حياةتبدووهكذا.والمبذولالمعاشالحثبل،المسفوكالدمالذبيحةفيالمهم

حبفعلهوكلهكيانهانذلك.الآلامساعاتفقطوليس،ذبيحةبرمتهاالمسيح

للآب.وتكريسللاخوةوخدمة

الهثدةهالذبيثة

موتهوانماحسب؟الشهداءالوفمنشهيدموتيسوعموتليس

كاملحبفيحرا،عطاءكانتكلهاحياتهانذلكاللة.ابنموتلانهفريد،

تتجددانينبغئكانوفيما.يسوعالانسانعاشهالذياللهحب:مشروطغير

اللة-غقرانعلىللحصولمحاولاتسوىتكون-ولنيومكلالحيوأناتذبائح

كانكما،حياتهكأنتفلقد.تأمبشكلوفغالةفريدةبكونهاالمسيحذبيحةتميزت

الروحيةالعبادةهىتلكا(..9-:ا).اوأحدةامرة1جديدةلعبادةأساسأ،موته

رسالته:نهأيةفيالمؤ!ناشلىالشكلوبهذافيهأ.لا،شتراكالمعضذينكلذاد- عىجلأ

16(.:اY)"الذبائحهذهمثليرتضئأدئهفان،والمشاركةالإحسانتشوأالا1
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الكب!انيينالطلةال!!ط410

صآآ

الكنييعةضمنوالحياةالإيمافي

(11:!ا-37:)عبال!ايمانافلىبدللة!ظة

!(

:3-1 vداود،وإلىالقدسالروحإلى)ئن!سبا7-ا59:مزصتمرجع:ا

:47)

بشكل،سيدخلونأنههالأعتفادللمسيحيينيمسوخلامحذير.:اا-3029:

فيالإسرائيليينخبرةخملهمانويجب!ملكوتهفيأفيأدئة"،راحة11فيالي،

الايماننقصهم،معهمومعحزاتهلهماددةخريرمنفبالرغمالتفكير:علىالبرية

1خر،الخصومة")11صريبةفياماءأ.ممشهذيالمزمورويذكر.الثقةوأعوزتهم :V

بالاكثريذكرولبهه(،crا-02:عدألامتحان"،)11مسئهوفيا-7(،

منخرجالذىالجيلفكل(.)13-4)عدالمؤمنغيرسعبهازأءأدئةبغضب

لهكانالذيالتاليالجيلسوىالميعادأرضريدخللمو؟البريةفيمأتمصر

أدئة.بكلمةأممان

همالذين"المسيحرفاق11باتجاهوالإيمانالاهتداءإلىملخندأء:اا-ا:4

الملىءحضورهفيأي،ادلهراحةفيللدخولمدعوونافم:التاليالجيلذلك

.اليومونقبلهانتلقاهااللهمنكلمةالمزمور:لتأزينرائعنموذخهوذلك!بالحب

(1-7أ:31)عبال!ماكلةاللىبي!ال!ته

الحقة:الروحيةالعبادةفي،الايمانلعيترعمليةإرشاداتالمولفيقدم

-ilأي!"ا4)فيل-ادلفياالأخويالحبا-2: adeممرافيكماالضيافةي!"(؟

(18)تك
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انيينلكباالطالةللساا.

المقهورينوكلالمسجونينمعالتضامن

اللةمنعطيةكونه،الزواجاحترام

بالثةالثقةفينقص،الأولىبالدرجةهى،الماكمحبة6:

بالإنجيلبشرواالذينالأولينبالمسؤولينالاقتدأء

الغذائيةالدينقواعدجدوىعدم؟المسيحمنالآقيللتعليمالأمانة9:

المسيحيينعلىوقفهىذبيحةالافخارستيا،:ا-2

ألارضعلىليسموطنهانالا،المسيحمثالعلى،للطردالمسيحىيتعرض:ا-4

معبالاتحاددئة،شكرفعلوأحد،أنفيهى،الحقةالمسيحيةالعبادة؟-16

.الاقتسامعبرألاخوةوخدمة،يسوع

الحق.الأيمانأفيالوحدةيؤمئونالذبنللرؤساءالخضوع:

أرغنا

المزاميرفاالميعيح

قدمتلقوهاكانمزمورأ،عشرخسةبحواليالعبرانيينإلىالرسالةتستشهد

العهدمواعيدأتمالذقيالمسيحعلىطبقتمزأميرسبعةإليكمتلاوتها.أعتادوأ

.الأول

تنصيبابانئعقنكانتالئالنبؤةهذهه(.5:5؟أ:عب)=27:مز-

علىوطئقهاالمؤلفواستخدمها.الآتيالمسيحعلىطتقتأنسبقجديد،ملك

بقيامته.ملكائصئبالذيبهالموعودالمسيحذاك،يسوع

بهتايممتعألىالحأرقةبالكرأم!المزمورهذايشيد6-9(.2:عب)-27:زم-

ااخطأ1لقدأخ!رأ:نجحالذيالحقيقىالإنسانذاكهوفالمسيح.الخليقةفيالانسان

البشرلكلأخايبقىأنه".والكرامةبالمجدامكفل1،بقيامته،الآنولكنه،آلامهابان

.الخلاصسبيللهمفتحالذين

299
http://kotob.has.it



0 1 tالكب!انيينادلةالاط

يسوعصلاةتتوأصلا.تركتى؟الماذأ"إلهي،12(:2:عب)-2223:مز-

ثقته:القائمابتهاجازأءهناونجدناالمحرير.أجلمنشكرفعلفيالصليبعلى

(.كنيسةت!!لماسlesia)الجطعة"11و11الاخوة11وسطوتسبحتهبالآب،الكاملة

الأنبياءكرازةفيالمزمورهذايتوسع5-9(::ا.عب)-7-049:مز-

الذممطالمؤمنذأكهوويسوعا(.رقمالنص:اعلاه)رأجعالحقيقيةالذبيحةبشأن

حئأى"،النهايةحئخاضتهيحبأن11مستعدوهو،اللهلمشيئةتامةطواعيةيبدي

البشر.بهيترلهالذندالموت

A-45:مز- V!(9-ا:عب)A:إلىيتوجه،الملكزوأج.ممناسبةالنشيدهذا

ايجلس1جعلتهالىقيامتهابانملكا؟نم!بمئولكن.يسوعإلىوبالتالي،المسيح

لدىممثلهالماضيفيكانفلأنهادلة"،11يسفىالملككانواذاالآب".يمينعن

.معناهكلاللقبهذأبالتاليأتخذ،القائمالمسيحومعإسرأئيل؟

-6YAا:20مز- Y=(ا:عب.:)الخالق،بالئةللاسادةالمزمورهذ!ا-12

يذهبالذكطفهو16(؟ا:)قولوله"بهخلقشىء"كل:المسيحعلىطبق

الرؤياسقرويقول.الأزمنةنهايةفيالبشركلسيدينالذندوهو،تمامهإلىبالكون

17(.:1)اوالآيخراالأول11هوأيضاة

)وهمأعدائهعلىالغلبةالجديدللملكالكليتمئى13(::1عب)=011مز-

وحعلهابنهاقامحينفالآب،(.الملكيالعرشدزخعلىالرسومفييشاقدون

.والموتالشرقوىهلأخضعانمافهو"،يمينهعن"يجلس

مسيحاوأحد،آنفيهو،المسيح21(:،6:717؟5:)-عب4:ا501مز-

النص:أعلاه)راجعملكيصادقمثالعلىاكاهن،مسيحانهكمادأود،ابنملك،

الوقتفيالبشرواخاادلهابنلكونه،والبشرأدئةبينالوساطةيؤثنفهو2(.رقم

ذاته.

...
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ا!مل!!

الما!الىلللاثلى

ايهوذ،حنايو3و2و1،بطرس2و1،يعقوب

لح!وىا-

ثعامآ1!ئلثر1:!!

نصكل:

لا-t..،21بو)1أحعثمعناهآمن،\.

،1-2،26:لأيملاعمافى1ولإلمحافى201

215،1-1:2:بط)11ثلةشعب3.

1،2-،35:يو)1لحياة11فى1لموتهنينتقليحب،من،.

ثالاو1طقات1طر:الجعديدال!دبيئة

1ثلةشعبلكنيسة،1:أ!ضمم

لكنيسة؟1في1ءفقروغيا*1للظ!:ءأد

،-5113:يو1لألدم1و1ولءولإكلافى1:للقلأءة

2،2-ه21:بط)1لحاد!1ثثمسيحثنسيد1:!ة

91لأ

25"

2"،

25لأ

211

؟21

216

921

225

221
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مهالكال!سالألاا510

را

العامةالريمائلى

ويهوذأوبوحناوبطرسريعقوبرسائلتسميةعلىالعادةجرت

الرسائلتسصيةجاءتكسنا)و!الكنايسربككتتعلقكونها"،العامةب"الرسائل

معالحالهىكما،بأشخاصأومعينةبكنائسوليس(،الجامعةأوالكاثوليكية

يبدو.كما،الأولالقرننهايةإلىترقئانهابولع!.رسائل

يكقهبليمالة!

إليهم،تتوجهمعينونأناسهناكليسولكن،برسالةشبيهةوحدهابدايتها

أسباطإلى11يكتب)يعقوب(يهوديمؤلفعملانهاكالمعتاد.ختاميةتحياتولا

العهدكتاباتكلفيألافضلهيبيونانيةافكارهعنويعمرا؟عشراالايىإسرائيل

عدادفيحقاهىهل.السبعينيةالترجةبحسبالقدمبالعهديستشهدكماالجديد،

سوىيذكرلميسوعانهوالتساؤلهذايبررماان؟المسيحيةالموئفات

العهدمنالمرأجعهىكثيرة،وبالمقابلا(.)2:غرضىوبشكل،وأحدةمرة

5-8،:1)حكميةوافكار-6(ا:5؟-4ا:)4نبويةتوبيخات:القدىم

A-?3:-21؟ا9 r)(.ورت.إنجيلمعكثيرةشبهأوجهايضالهاأنالا

صغيره(عبلاتمجموعة)أوكبيرةعياةبالتالييعقوبرسالةوتبدو

تحلأنالجماعاتهذهعلىكانلقد/مسيحية.يهوديةجماعاتإلىموجهة

عرضةكانتإذوالققراء(،ألاغنياءبينالعلاقة،المثالسبيل)علئداخليةمشاكل

تاريخأماويشجعها.ينئههاانواحد،أنفي،المؤلفعلىوكانومخارب؟لمحن

.السبعيناتإلىارجاعهفبالامكان،الرسالةهذه.
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مةلكاالىساقا510

الى4ااا!طليمالة!

حمسفيكناشإلىابابل"(1دعيت)وفدرومامنموجهةرسالةانها

قدبولسكانالوأفع،وفيوغربها(.غرئيهاوكالتركيا)وسطرومانيةمقاطعات

بطرسيكتبفلماذأ.(؟.اغ.افسس)غلاطية،الجماعاتهذهمنالعديدأسس

موتبعدكتبتالرسالةاننعتبرحينالصددهذأفيفهمناسيزدأدإليها؟

وثئ؟أصلمنمسيحيونغالبيتهمفيهم،إليهمتوجهتالذينانذلرت!الرسولين

عنللتخلىمعرصينأصبحوابهم،المحيطالمجتمعمبلمنالعدأئيةالموأجهةوبسبب

9،الأعوامجيذأيوأفقماوهذأ.أممانهم 0 - n.

التأملألىدعوقمخلالمن،الثباتعلىلتشحعهمالرسالةهذهتأتي

ينتمونكونهمبهويثهم،فخوريى!يكونواانعليهمباننقولفهى.المسيحآلامفي

الحياةانإذعماذية،عطةوكأنها،الغالبفي،الرسالةونبدو.ادلةشعبإلى

بطرسلسلطةتشهدافاكما.والخروجالقصحضوءعلىفيهاتعرضالمسيحية

بولس.معشركةفي)ولروما(لهاالمعترف

اظاقلهثفا!لممال

بشكل،نتعرفانلناتتيح،الرابعألاكيل!قربىالثلاثالرسائللهذه

فيمتأخرةانهأ(.المقدمة8،ملف،ا.جاع)راجعأليوحنانيةالجماعةعلى،افضل

وبينه.بينهاالتمييزيجبذلك،ومع،الانجيلعنالزمن

طويلة،عظةانهاقرأء؟أومؤلفإلىأشارةأيةمنخالية،الأولىيوحنارسالة-

البناء.محكمةلاهوتيةمقالةتكونتكادبل

قصيرتانبطاقتانوهماشك،ولاالاولىمنأقدم،والثالثةالثانيةيوحنارسالتا-

فريقطردإلىيدعوهاانه.خطيرةبأزمةتمرجماعةإلى،المسؤولالشيخ"،11وجههما

1(.7-.يو)2الجميعاممانيهددممامشؤه،بشكلالانجيليقرأمنحرف

يوحنا.لانجيلالصحيحةالقراءةتعرضكى،الأزمةبعد،الأولىيوحنارسالةوتتدخل
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مةالكاال!ساظا510

ذاي!ه!لممالة

11يسوعاخوة11منوكا،همايعق!وب!ا،أخىايهوذا1إلىانتساجمطالرسالةتذعى

يكتبالصامى،الوسطألىأنتسابهمنبالرغم،المؤلفأنإلاا-6(.:6)مر

يقالمأخلالمنإلينا،يختلقد؟برسالتهيتوجهمنإلى،ولكن.ممتازةبيونانية

التقليدمنالمراجعانإلا.وتنيأصلمنمسيحيونانهم،الخلقيةالمواقفبشأن

من.ممسيحيينالتفكيرإلىبالأحرىنميلتجعلناييودية،برؤفوألاستشهاداليهودقي

فيجيد،شاهد.ممثابةالصغيريالرسالةهذهتبدوحال،كلوعلى.يهودياصل

17(.3،5،)آالرسوليالتقليدنشأةعلى،1..عامحوالي

النانيةبطلي!ليمالة

صلةلهافان؟الأولىالرسالةعنكبيرأأختلافاالثانيةبطرسرسالةتختلف

التجلىفيبخبرتهويذكر،يتكلمبطرسيجعلالمؤلفأنذلكيهوذأ.برسالة

تهددألىالأخطاربسببوقلقمنشغلبانهالشعورويالازمناا-18(.6)1:

تأخربشأنوبالأخصصعوباكم،إلىبالأجابةمهتم،ذاتهالوقتفي،وانهقراءه،

المجالالسؤالهذافسحوهكذاوعد؟قدكانكمابعذ،المسي!تغذملماذأالمجىء:

:)r-1أدئهبصبررائعةلإشادة Y.)تقليدعلىبالأمانةاهتمامهخككا،فالمؤلفأ

الأسفارمعوأحدمستوقعلىواصبحتخمعتالتيبولسربرسائلذكر،الرسل

:)4المقدسة rبولس.موتبعدالسنينعشراتبضعيفترضوهذا(،-16ا
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الكامةاللاسارا510

أثم!معناهآمن

(712-:4يوحناا)

:.التئ3نجتنهونجانخأةقفهث!لبفثأذغفثئالأولتئيوخنأاشأثةترتفغ.....:

؟،513:-47:فيالذروةبلكتوقدفيصا.التوسمبصدفذاتصاالمواضيم:

::ادنام)انةلرالايت+باسكل!ألايمان:اساسييتموضوعيتفيينخمطشيءكلاحيث:

:.البصباهنيمتأءيجزيمببمر%اليابهمبيايهصدنج!مجابم؟لالامرا؟ة؟:

تجعفظتجعفظفلئجبئيلاجظء،1!1جملا

1!ةيلاق،\لمخة!هبنص

؟للةط!دث!ة3مؤلوفجبكلو

1ثلةيغيرفيإئجبئلاهق8

قجتةتللة1لأق

تجيننا1ثلةقحبةبهظقزتط1

لعالغ1'لو!جد!!11!شل!إلة1ق،\دلةهو

به.بتحنا

1لمخبةغياتهتقوأوط"

1!ة1خبتئحنكالتت1ئههو

آخثهورا

فأرس!!إلنآكط!ة7يخإولظ.

1يماجظء411يهلا

طئث11هذ1خثقد1!ةولىفى1!ذ

بغفظ.بغفظئجث1قئحنفعلب

قط.1خذبتتهها!إفى،\ثلة

بغفظتجعفظأخب1فيذ

فكتملآ.فبوفخبتهفميغثظ!ثلة

فيئميغآئهوئقيغليه1!ظلثونغير1

.قوهتجه!ؤهن؟!له

وئسقدعيمانظوئحن

ءللطلغ.فخلماظإدته1!سراصلآبئ11ق

1ث!؟لن"هويسوخباقسهد!من1

1للةثفيئقيغوهوفقيغظثلة*فيه

1ثلة"تجيتئظهرظل!ثخآ!11عزثوئحن9

بلا.هظ1و

1ثلة"فحبة

1!ةلي1ئآآ1لمخبةفي1فآآفمق

http://kotob.has.it



مةالكا7لاال!سما510

يخط.1!ة1ظ؟1و

إثب؟لثظر1لمجةكبطذ1و!

1لدئنونةقيؤ؟1لطفائيتةذ3تكو1ق

هوفىيصنوفصنط

\لطلغ1هذفيئكوفىكألك

1لمحثة!خؤثثلا

طؤف1كنلاتنفني1ل!هلة1لمخثةبل

1لعظبيغثيطؤثت1يآفى

1لمخبة.يطكاهلأيكقهأيخفهوهق

ئحن"لإئنائجبئ1ظ

ئجثة.1ققبلص1خثلأئه

1ثد*جب1؟1ليقافى!1خد:021إذ

أخاهئبيمقوهو

ئاكافيكا3

51يزوهو1ئقهئجتلالآنء1لذي

1!ةئجث1قلايستظغ

51.لايزو!

عنه:1خذظطفئ1عيةص1لوليكغ!1

1يفظ.لأتقهفليجث1ثلة1خثهق

ا!هالب!نظلة

قسمكلفي"،محبةالله11عبارةمعالأحباء"،ايها11بعبارةيبدآنقسمان

اب(:4وب)6ايمالميئأعمرافصورةسبهعنفضلاأ(،ا6)8،لا

ذلك؟تجفىكيف1(؟0)أحئنا""هو:اللةمبادرة:ا.-7

تفتت!بعبارةمصصةوهى1(،)1نحب"اناعليناالنا:بالنسبةالنتيصت2:-ااا

(ب2.وأا)2ألئةرؤيةيمكننالا:وتختم

ماتمكلو

اختارهقدكان(،فعله)مع،محصص=agapeالينصنافيالاسمهذامحب!:الة-ا

لافهو.شعبهمعاللةعلاقةكلتللحديث،السبعينيةالترجمةفياليهود،المترجمون

c)الهوىعنيعبر (erosالصداقةعنولا(aاأ،)"!صنعفيالرغبةعنوأنماأي

.وإسعادهلشخصالخير

هناككانت)الغفران(،كيتورعيدفيرضى(:ضحية)أوالخطاياعنكفارة'-

علىللحصولالاقداسقدسفيدمهاويسكب،الهيكلفيئذبححيوانات
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!ةالكاال!ساق510

عنويمحو(يستر)حرفيا:و"يكقر"امرضيا"1الدمهذأيصبحكياللة:غفرأن

خطايأحمل:الطوعيةيسوعبذبيحةللمشيحيين،ذلك،تمولقد.الشعبخطايا

ألئة.حياةفيوأشركهمالمؤمنين

اسفل!

8؟و7الآيتينفياللة"امعرفة1بالضبطتعىماذا-+ا

هذدئحيلناوالجديدالقدىمالعهد!تصتنصوصأيةإلىا:قطاأحديرهلماللة211-

الجملة؟

؟21،31،51،61الآياتفيااأقامااواااحث11بينعلاقةأية3-

العبارأتهذهبينالتوفيقيمكنكيفا؟8آفيالحلىيثيجريخوفأيعن4-

؟القدبمالعهدكلفياللة"ابخوف1الاشادةوبين

ةءللقلاتلىامسا

الصعيدعلىليس:عرفلفعلبيبليمعئهناك7-8،الآيتيزفيالفة:معوق!-أ

العلائقىالصعيدعلىوانماعن.011(،أفكارللمرءتكون)"كأنالفكري

فكريةخطوأتعبرتتملاالقة""فمعرفةمع..011(0شركةفيالمرءيكونان)11

وألامانةمعه،سليمةعلاقةفيالعيث!:الوأقعىالوجودفيوأنما(،اللاهوت)تعقم

ذأته.هوسلككماالآخرينتجاهنسلكانأي؟عهدهبحسبالعي!عبرله

عنخارجانفسهوضعيحصت،أنيرفضفىنأحئنا.كمانحثانوبالإيجاز:

11.محبةاللةالأن1اللة،معالعلاقة

اللةيرىأنأحلىيستطعالا1:القديمالعهدكلفيبديهيةتلك:المحتجباللة2-

0(23-02)خرحيا"ويبقى : rrمنعا-4،12518:تثايضاأنظروأ(
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!ملكااالىيياق510

المنظور(.غيرالآبعلىيعرئناانالابن)بوسع18ا:ويودئة(صورةكل

ويحيامعه،عهدلط!عي!قحين:يراهأندونأدثةيعرفانالمومنبوسعانإلا

38:)حزشعبهوسطحضورهبتأمينوعدألثةأنإذمعه.شركةفي

أبي؟فأحئهكلامىحفظأحد،أحئىإذأ11أيضا:يسوعوهكذأ.1(26-8

12(.الآيةهناأنظر23،:14)يومقامأ"عندهلنافنجعلإليهونأتي

نقرأ:أنمنطقيأالمنتظرمنكان1(:0011.1)آالحبهذااحئناقداللةكتانإذا311-

بعضنايحباننحنافعليناا:يقولالنصانإلااللة؟نحبانبالمقابلفعلينا

منذظهر،المنطقوهذاا!البيبلىاالمنطق11هذأئدهشناأنألايمكنولابعضا".

فيالحألوكذلك.القريبأحترأنمعنينفصللااللةأحترأم:العشرالكلمات

سبيلفينفوسنانبذلانايضانحنفعليناسبيلنا؟فينفسهابذل3:161:

الآخربنمحبةاننجد10،2فيكماقهنا،4(.رقمالنص:ادناه)أنظراخوتنا"

الوهمفيالوقوعخطريصبح،بالفعلوهكذا،ادلة.رؤيةأمكانيةبعدممرتبظة

منهوذلكمنالتحققانإلا...للةكبيراحئانتخئلأنيمكنناقدجسيما:

!نراهالذيالأخمحبةفييكمنأنه:.ممكانالسهولة

يحذأوأدثة""مخافةعلىتعديلأيجريانالكاتبيشاءلا:المحبةفيخوفلا-4

يخافلمناطوبى1بالعهد:للمؤمنالأعلىالحياةمثالوانهأسيمامنها،

الوصية.ممثابةهو،الرسالةهذهفي،الحبانألا(.):112)مز..011الرب

هنافالخوف7-8(.)2:وأحدأنفيوالقديمةالجديدة،والوحيدةالكبرى

الآلهة)صورةاللةعنخاطئةصورةيفنرضالخوفانذلك؟الحبمعيتعارض

إلهوليسمضؤهإلهبميحبإلهآوليسيخيفإلهصورةأي(:الماضىفيالوثنية

11.محبةهوالذياللة1الحقيقيةالصورةكانفلقد،يسوعاماالعهد.
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الكامةالاساق510

والأعهـالىالإيمافي

14-26(2:)يعقوب

ظر!خاتيخكارضت!كأتةلكلموقيلمننمأفةقفأننثنقيرالققضفغقدايخثدلم.....

سبي!)علىبأعمالهوليل!،بيبمعبايمانهالمؤمتيبرربموجبصاالتيبول!:

11،هوائية"رسالةالرسالةهذهلويرمارتتاعتبر،ذلكوبسبب16(.2:غلا،المتال:

ايمجادلة:،؟ح!ببهت!جإ،بجأذانج!احدمىيبةر%هإل!إ.ةيمةل!؟

ة.ط،1
1لإىفىإثوئغ؟يغفلأإر،هنيؤإتهأخذفىصيقو\د،إخوتي؟ينفغ،9د

"صهصةءة"15ءء""بر

يؤهه!،لثلويتقغهطغر؟ئةخث1أوكربفى"خثيكمى3ثإفى؟يخلصهفى1

إيهيضبئمائعطوه!وأ*1هـثبظوفاستدفيبسلام؟1دظ1خذكم:لقطوقل!16

خذفيقيظكافى؟لأكطليقعترفى1لإفىلإ!فى،كذلك!1و!1؟ثؤثكغينفغ1طذلجسعذ،1

ذإته.

هنإولئكصف!ني*.لأغطل1لي!ول1ولإ!دلك!1أئت:يقولقئلو!"بئ"1

1خستنتفقدخد،ص11ثةبئقئؤمن91\ثت.؟ك!ليوولي1\رك!1تا،1غ!فىكرو

عيرهنلإ!ول\ق؟1يبماتلة،1\يهاتغلغ،1ق`Kلريذ+تيد.تزوبهئؤهن"أيفظهي1ل!ثثط!و

1لمذتجح؟علىإسحقصإلنهثزثإذ؟لأكطفى1هيغإبر1ئوظبزرأط21؟كقيملئتيء1كطلي

ل!11لايمدةفتفت62لإ!فى،كتمل!11؟يأكطل1!دهؤ1كإفىليطهغلإ!فى1أقدزى22

1ث!؟خيل!وذجمي!برأذلكلآفذمبت؟ثلة1ققص1هيم!إبرفى؟؟1يخ!ها:ورذ!

6 t1!1!بئ65وهكذ.وحدة؟لإىفىلاباثأك!فىئر!"1لإففى1قيرلزؤد

آخر؟طريبنليمنركتقطئملرثعويق،11فقتيلألهت؟لأكطليئر!ت1طلبيية1

هيت.1كطلي،للالإ!ط1فكذلثصهيت،لجشد!،للا!ؤج1ق"61\فكط
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مةلكاالألاسالىا510

لب!!ا!ثظة

(16الآيةوختصتتصذرت)عبارةا.؟ا..ينفعاماذا1:-17ا4

الأعمالدوناممأن"،الي1:يذعىمعترضهناك:41

أعماكدونمنااممانا11علىمثال:-16اء

الخلاصة:71

منانطلاقاأيمان11أو27(و1.2فيالعبارة)وتتكرر"أعمالدونالحان18-1:211

(مرات5)وتتكرر"الأعمال

0011.لهئقالأنايمكنا:المعترضإلىجواب:18

المعترضوفشل؟الشياطينأممان:برهان0:2-ا09

يبررالانسان11)25(؟ورأحاب)21-24(ابراهيم:مثالان21-25:

(اتمر)3الالأعمابا

لخلاصةا:62

مكلومات

الآيةتعتبرذلرنومع؟الوضوحغايةفيالنصليس18(.)1له"يقالانايمكناا-

بفضل،بقوةقرأءهالرسالةكاتبويناشد.14الآيةأعترأضعلىجوابأ18

اسلوبهو،الأولالقرنفياصواقييزاالفلاسفةلدندمألوفاكان،ادبياسلوب

.اللاذعالنقد

جواسيسوأخبأتاستقبلتقدكانتأريحا؟بغايامنبغئة24()1واحاب2-

وفي22(.6:)يشالمدينةعلىالاستيلاءلدىانقذتولذلك2(،)ي!يشوع

الوثنيةالقديسةبللا،المثاليةالدخيلة"11راحاباصبحث،اليهوديالمليد

مئبحمسب،المسيحنمسبفيمكانهالهاكانالصفةوبهذه3(.اا:ا)عب

:1(o.)
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الكامةالالطاق510

اسفل!

،41الآياتفي"أعمال"،واممان"11كلماتمعالمستخدمةالافعالسخلوا-ا

A 1، Vلكمتوحى.مماذا.اخرىجهةمن222،.الآيتينوفيجهة،منا

؟الأفعالهذه

؟اليومحئمشكلةتطرحتزالماوالأعماك،الإيمانبينالعلاقةهل2-

فعلمع6(،:ا)5التكوينسفريستخدمان3(4:)روموبولسيعقوب3-

التكوين.سفرلنصامانةأكثراحدهماانأمحق؟علىكلاهماحلابرر".1

ءةللقلاتلىامسا

الآيتينفيدفع،لانهذلك)كاريكاتوري(.تشويهموضوعهوالايمان-ا

الشياطيناممانمعالموأزاةاماالهواء.فيبليدةكلمةاطلاقالىا-5،16

ناالقولعنوغى.ادلهمعشركةأيةدونمجردةفكرهمنهتجعلفهي91(،)1

الذي-هوالمسيحبيسوعالخلاصقبولمعالبتةالإيمان"11هذالمثلعلاقةلا

تفترضفهى18(،،14)1ألايماذ"الي1عبارةاما.بولسبحسب،الإنسانيبرر

العبدبهأاحتفظألىالواحدةبالوزنةشبيهوكأنه،واحتفاظتملكموضوعانه

بالذأت.والموتالعقمهووهذا2-254:92:مئفيالشرير

اليهوديةالشريعةالتزأماتعام،بشكل،ليستيعقوبهايوصىألىالأعمال2-

ح!سبابالبر1ئطالبيمارسهاقنتجعلألى-وهيالغذأئية(والقوأعد)كالختان

عنيعئرالذيالخلقي،المستوىعلىالواقعيالسلوكالمقصودبل"-الشريعة

ألاهتمامعنأو(،بابنهللتضحيةاستعدادعلىابراهيم)كاندتةالخضوع

خضتألىراحاب)من"الرحمة"أعمال:الشريعةقلبفيوهوبالقري!،

فيللفقير،الوأقعيةالخدمةتبدووهكذا35-36(.25:مئإلى،الاسرائيليين

ألايمان.علىالحقيقيةالعلامة،-16ا5الآيتين
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مةلكااللسائلا510

فريقينمخاطبانانهماإلابالجوهر،يتعفقمافيويعقوببولسويتقق

ولا)بولس(الايمانلايهملؤا،ألاعلىيحملوهمكي،المستمعينمنمختلفين

مع"(،عقيمأعمالغيرمنالإيمان)20211:يعقارنوا)يعقوب(.الأعمال

11(.بالمحبةالعاملللإيمانالقتمةانما)5611:غلا

مختلف.بشدو6:ا5تكويعقوببولسيستخدموأعماد.ابراهيمايمان3-

،يعقوبأما22(.)تكألامتحانيسبقالوعد:الينترتيبيتبعفبولس

وكمالهالايمانتحقيقابراهيمجوابفيويرى،الامتحانعناولافيتكلم

يصححأنيعقوبأرادوهكذأ6.ا:5تكفيمسبقاعليهأثىقد-وكان

تلاميذهبعينمبالغاتيصححأنبالاحرىاو:بولسللاهوتخاطثاقهما

لهم،بالنسبةالخلقى،للسلوكتغذلمبحيث،بيسوعللإيمانالأولويةأعبلواالذين

ئذكر.أهمية

الفهيثععب

(01'1:-122':بطرسأ)

القأتينأتيئ.الفخفغتمتيرأتؤفا.اندثتخرفةانرن!نانةقتالققظغقدأ3يخخذ.........

:\(..2:و3:)1رحمتهوتعتاللهمخطصافيالمسيحيةالجماعةموقم-الثاني

جديد:خروجهوالكماذ:مزدوجةمناشدةنجد3-12(:)1الافتتاحيةاليركةفبكد

ابحببديم؟يم!بوبإمىيبثبتريمونج!وإبميهفذ؟ت3؟؟ب؟1!إ

بلاأخؤ!لاخظتجعضتجعفئكمئجبكيظئفوشكمثط!زئملحق111\ظغئغ

هنلاثيينة،إلادةىويدئمثإتكم13.طهربقتعبئيلظخظبغصتجعفئكمثيئجب!؟ء.
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مةالكاثلال!ول510

تجشتبر*كليلاقير"2بىيتة،1لحئة11ثلةكيقةهنلأليعد،كتنررعهنب!ثاليد،!!ع

كيقةA!و25يسفط،لزهز"1ويبت!لغشئث1لغشث:1كزهئرلةكل:قخبماوىلغسث

بلا.ئسزئملثي1ثكيقة1هيهذهلابختد؟فتبفى1!ة

لئميمة1وطتتيما1ولرط؟1ع1ئوكل؟نج!قهوكلتوخئبكلتغنكم1ظئمؤ\2

بعبهن11ثلة،صثعننعوكصثعتةتجىثمظعب،1لحثععب1ثثببنصب1ثرفتخ11صنثاعثظلي1رنجصعوو2

طيبةلرثي1أقجم!!ذدتمقدكئئم1ذ؟1طلاص،1خل1

جنذه!فىو1ثلةظترهثلبى1رذتهثذي1لحي1طجز"1ثفوهنه1؟إقتتربو

كقنويثةقيكةلؤوللتكوبرؤتجيط3ئبنؤلجئة،1لجإ!ة1شاذ1يفظ،1ئتمو5كريط.

ليو!ذ"لقد16لمسيح.يسوخيدعن1!ةجة"يقبت!!ؤفي؟ئغ1ئقرثوكيظفقدئمة،
عيتهتك!1فمينكرفي،فت!أيك"1ويةخجرأعيفيونىلي\فتغ1"طذئذقيب:1

ئخزنص؟لا

رذقه1فذيطخر!1فيمافى1لمؤمنيىك!"1!1لمؤهنوفى.1يه!لكم1هة!وللكر

يئيغعروإلهم.في!ة!متخروعتلا؟خجرص"ويةأويكآئظر!،ص1لذيهو3بظؤو1

،تجطعةفض!ةدزيريةفيمائكمأنتم9\!.لقمقد!صط1هذ1ثلةةبكتقةيؤمنووللألهم

هندت!كمفذي1بإتاتيللإمفدة1حةول1فهوشغثفقذث!تةأفةو1لكقنوتية1لمتنظ

لثتبئه.بثكملآ1i!1(3!ة،لثتغعب1؟لأقثيتكولؤ011لغجب.1لؤ!هإفى1لمظئطتي

ثرخمآ1يخلئغكقذلآذ11ظولرخمة،13ظلولاكتم

ثظلة!!جهالب!

والمحبةالحقحديثا:ؤلدوالأولادالجديدةالحياة3::2-22:ا

:2-!1 f:قامثمماتالذىالمسيحعلىمؤسئسةالجماعة

الحىالحجرهوالمسيح4:

وكهنوتهيكلهىالجماعة5-8:

اللةشعبأصبحوأالوثنيون:ا.9-
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مةالكاالاساق510

مكلومات

فدأء،مثسدودة،احقاءاستهر،)1ا-891،"11الآياتفيذكرهوردالحزوج،ا-

:أخرىمواضيع23:-22:أفيوهناكالعماذ.عنللحديثخضل"(،نجاة

الىالميبادأرض!راجع2،)2:حديثاللمولودينوالحليب23(:)1الولادة

0011(.ذقتمامد2:3:،والعسلالحليبمنهايجرند

)تجدونهاالقدىمالعهدمنمراجععبردكرأبيبليانموضوعان:والشعبالحجر2-

بينتقريببعملية،المقدسةالاسفاريفسئرونالربابنةوكان(.النصجانبالى

فالحجرجديدأ.معئفيهايبعثواكىذاتها،المفتاحالكلمةتتضمنالىالنصوص

المعفذين.جاعةكلي!حطا(.9-)1والشعب،يسوعإلىيرمز4-8()آ

يحذدالذي6(:1)9الخروجبسفربطرسيستشهدا:املوكياكهنوتا3-

مملكةبصفتهاإمامعئ؟بأي".كهنةومملكةمقدسة"أئةبصفعهإسرأئيل

ألاحتلالتحتاللة،حكم-تئوقرأطيةأليهوداقامالجلاء،)بعدالكهنةيحكمها

)هياللةمعوثيقةعلاقةذات،مفروزةجماعةبصفتهابالأحرىأوالفارسى(؟

هذهفيأليهودممط،التقليدويرى6(.7:تثراجع،"مقدسةائة11.ممثابة

هووهذا.اجلهمو!تالأممبين،إسرائيلكاأضظلعأ!كطالوساطة،الظاهرة

المس!يحيين.علىبطرسيطثقهالذيالمعئ

اسفل!

5-8؟الآياتفيللحجرالمختلفةالوظائفتفهمونكيفا-

؟الكهنوتصورةإلىالحجرصورةمنألانتقاليتمكيف2-

)أوالمعضذينيخصالذند"العامالكهنوت911الآيةعبارأتتؤسسكيف3-

والعلمانيين؟الكهنةبينللعلاقأتافضلتحديدفيتساعدكمهلالمؤمنين(؟
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مةلكاا3لاطمالىا510

/!ءةللقلاتلىامسا

يستخدمهاألىذأتهاالتفسيرطريقةالمؤلفيستخدمالحجر:بشأنلمراجعاا-

وتعتر.المسيحلهمتعىكانت-وقداالحجرا11المفتاحالكلمةبشأن،الربابنة

مرفوضمسيحمفارقة:الفصحىالسرعنهنادكرتالىالاستشهادات

بينمنأقامهإذجديد،بناءاساسمنهجعلأدئةولكنعثار،حجرأصبح

جسدهوالجديدالهيكلوهذأ42(.21:مئ22؟ا:18)مزالأموات

المؤمنين.وجاعةالمسيح

فعلىه(.)آالمسيحيينإلى4()آالمسيحمنالعبارةوتنتقل":الحيالحجر211-

الذبيحةفيهتقذمهيكلالجديد:اللةهيهليرتفعاللةاختارهالذيالزاويةحجر

مختلف،وبشكلهنأ،بطرسويكرر.المسيحيةالحياةترفعهاالىالروحية

الكهنوتإلىالححرمنألانتقاكيتموهكذأ.ا:ا2رومفيبولسمنأشدة

الهيكل.صورةعبر

مولفة،الرسالةهذهكتابةابانغالبيتها،فيالمسيحيةالجماعةكانتا:اشعباا3-

علىئطلقكانتألىالثلاثالعباراتعليهايطتقالمؤلفوهوذا؟وثنيينمن

43:أشسيناء(،فيالعهد)عرض5-6ا:9خرمختار:كشعبإسرائيل

2،152:هو(،الوثنيينأمامأدئةلعجائبالشهادة:الجماعة)رسالة022-ا

لقبأطلق:بطرسبهاقامجريئةمبادرةانهاالبى(.اولاداسماءفي)التغييرات

مسيحيين!أصبحواوثنيينعلىاللة"اشعب1

أن11.المؤمنينلكهنرتالكرأمةالثانيالفاتيكانيالمجمعاعاد:وعلطيخونكهة4-

مسكنايكونوألكىالقدسالروحومسحةالثانيبالميلادتكرسوأقدالمعضذين

نأ)000(0روحيةمرأبينكلهالمسيحىبعملهمويقربوأمقدسأ،وكهنوتاروحيا

أحدهمامرتبطانالمراتبية،أوالراعويةالخدمةوكهنوتالمشترأنبالمؤمنينكهنوت

خاص،نحوعلىكل،يشتركأنكليهمالانذلكوتمئزأ،اختلفاوإنبالآخر،

1(..عددا،ف"،الكنيسةافي1)وثيقةالواحد"المسيحكهنوتفي

0%2
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مةالكاالرساثل510

ال!إةإلىالموتمنينتقلىيحب،من

(42-01:"1يوحناأ)

؟.مهـونفنكظننض!بفتأبةتقرنجنأة!نمنضأ.انرشناثقيخختذانفقظغ.انرفيأننخ.....

:سمكتموهالذي)+البلا!بدايتهـافيقي!بمابالتذكيرمت!االثاتيالقسكليفتتم:

اتمو*المب+.3!الايمات:الكبيريتالموضوعيتعتخالقتمتكلتفيماالبدء+(،منذ:

الأ2مجيإيبنإ؟ليملإميوع:

*ةط"15 1طءإبيسيميز"إظ*1مةهنو

قي!16بعرلايغق!كل"قنهو"آفى

ين!1!ة

.1ئقهئجعثلامقديثئه

1بذئ!ئندشمعئموه1لأيبيآلاخ1ثيمافى؟1

بغفظبعفثئجب3آذهو

بإلنءئقتبمافي1قلا11

1ئقه.فلإنغلشزيرهنء1كافىلذى1

فينخه؟1وبطذ

شهىئتلأق،آعطلآ

ج!\فى؟آعطفى!1خي!لي

1غطفى!بز.ىئت

\ثغفتكغ1إذتيإخوب1تغجئولا12

لطلمغ.9

211

1نقذ1ظئحن"ئعلغ

لحبة1إفىمن!1لمؤت

.ظإخوئجعثلأظ

.1لمؤت!هقصتجقيصئجعثلاهن

قإتلثفو1نغض"أتقهك!هـمق15

قاتلهنط1قىدتعتموول

يخط.ئميقةلإتلإية1لحبة1لآ

NN1لمحئةعزفو!ئط

ل!يلإ.لينفئتهتدفى!قد1كصذبأق،

1يفظئحن"فعلب

إخوظ.شييماليئفوشئبأفىص1ق

لد؟"قي1ث1خروثةكائتهن!1

1كابئخييماطتجة،ور

آيخطدوذ1خفغهثأكلقص
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مةلكااللساقا510

1ثدة؟قجةفيثميغفكيفص

؟لكلا!قحثثتكقهل!،يق1؟"

؟ثذفىلاو

طق.1و؟لغملبل

طق1من!1!ظثثئعيرلك!بذ9

لذيه.قئظوئشكق

ثتثوثت1؟ذ"

قبثآكبز"هن1حةفيفى

نصببم.بكئل"مثيقيوهو

يؤت!لاقتف!13إذ1لآجظء،21\يهها

1لذ.لدىثطقأية1ذصتصت

ا!جمالبآثظلة

هنهظثة!ورهوهفط22

صيط"صيلأظ

ئصيميه.بطوئعمل

دئرهن1قهيمثتهوو

1لمسيحيسوخإينهباسيم

بعفظبغفظئجت1قو

للث.بذقئةصو1كطظكط

صييصفطصفمق

1!ة"يخط.،أطآ1!ةفيأظم

لر،وح1ين!يختفقيغ1ءلهئعلغ1ئطو

.ذوههلأي1

11ألاخ11موضوعوبدايةالبر"11موضوعنهاية:نقلة:01

بعضابعضنانح!انالبدأية":ابلاغ11:1

الاخوقتلالحقدقاين::1-5ا2

6A-1:يسوعفعلصداحقا،الاخمحبةا

القلبشهادةالحهت؟فياننانعرفكيف22:-ا9

2 -4 T r:الروخموهبة،الحب،الايمان:الوصية؟خلاصة

مكلومات

وقد4(؟)تكقاينصورةفي،انقطاعدونأليهودي،التقليدتوسعقاين:ا-

42:ا2وفيالبار(،بلam)4):1فيالعبرأنيينإلىالرسالةجديدمنتنأولتها

(.ويسوعهاباصبين)التوأزصد
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مةالكاالرطماق510

يسوعيدعوأنالرسالةلكاتبويطبألامه.فييسوعانه16(:)1ذاك"211-

6osy؟2:)رأجعالمحتجبةالطريقةهذه 4r : r17(.:4؟

اسفل!

؟اا:فيجاءماترددوهي1،11فيالبدء"امنذ1عبارةنفهمأنيمكنكيفا-

؟تفكرونتجعلكماخرىنصوصبأية؟المقصودةمىبدايةأية

هنا؟الجديدهومأأ؟ا-47:تكفيعنهقيلمايتجاوزقاينبشأنالكلام2-

؟والموتالحقدبينالمؤلفيراهاالىالروأبطهىما3-

؟ا-921الآياتفيودورهالقلب"11معئهوما4-

عةللقلاتلىامسا

بافتتاحيةتذكروهي،الرسالةبدايةإلىإحالةبازاءنحنا.(:االبدء")آامنذاا-

التكوينسفرمنكلمةاولبدورهاتوردالىا(،الحياةكلمةابدء،)1الانجيل

الخبرةعلىتشذدهناالرسالةأنإلاا(.)تكالخلاقةالكلمةنشاطوتعكس

مرافقتهمابانسواء:الحياةكلمةشهودعاشهاأليلم!(سمع،)رأى،الحياتية

ليجملواارسلهموقد،القائمترأئياتابانأكبر،وبشكلأم،،الجليلفيليسوع

الانجيلية.الكرازة"ابداية1أمامفنحن:ااسالةالر11

قراءةمنيمكتامفتاحاوانما،القدمفيموغلاحدثاالمقصودليس12(.)آقاين2-

فقاينا(.ا-اتكرواياتكلفيالحالهى)كمابرمتهالبشريالتاريخ

:8يو)راجعالبشرقتلةأصلفيهوالذى،الشيطانالشرير،سلالةالىينتمى

أخوتهم.يحئونالذيناللةاولادسلالةمننقيضطرفيعلىانه41-44(0

الذىالحب:اخرىجهةومن؟الموتثمومنوالحقدالحسدجهة:من،هناك

الذكطيسوعإلىتوصلهنا(يذكرلم)وهابلوسلالة.الحياةإلىالموتمنينقل

منفلابد.الحبمنبدأفعحياتهأعطىلالتاليولكنه0.الحقد،بسببقتل

.أخرىأوسلالةإلىألانتماءبينألاختيار
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اعطى-وقدالاخوةتجاهألمجالماكالحب،المستقيمةالاعمال13(.)آالعالمحقد

ا-8ا:5يو)راحعالقتلبللاالحقد،محالةلاتثير،عنه-مثالاجمليسوع

23-24(.:15)يواللةمرستل،يسوعمنأولآ،الحقد،هذانالفلقد91(.

ينقذأنوحدهبوسعهألئه،منالآتيالحببان،بوضوح341:نصويؤكد

ألانتقالهذأن!سبقد24()5:يوحناإنجيلوكان.القاتلالحقددؤامةمن

.يسوعأبطفيالتامةالثقةإلىأي،الايمانإلىاالحياةإلىالموتامن1

لهالذكطالعاطفىالمعئ،المقدسالكتابفيله،لي!2(-اا9)آالقلب

الضمير.:نسميهأنوبوسعنأ؟والإرادةالعقليعىانه.اليوملنابالنسبة

يشهدوبواسطتهأدثة،معحوأرنايتوتقوفيه،العميقةخياراتناتتمالقلبففى

أذا11:الرسالةتقولوحين24(.92،)3:أدئةحقيقةعلىفيناالقدسالروح

لابالذنبشعورناانإلا.مذنبونبانناادراكناعنتعبيرفذلكقلبنا"،وتخنا

ا:اعليمشىءبكلوهوقلبنا،مناكبرأدثة11لأن،ألاخيرةالكلمةيكونأنيمكن

النظربغيننفادثه،.الاخوةأجلمنبحبعشناهمأتقئمانقادرةرحمتهأنذلك

.بالموتيحكملارحوم":11هواستحقاقاتنا،عن

لرلجرلهير!اا

الأولىال!رطقات

08العاممنأعتباراكتبتالجديدالعهدمنعديدةنصوصانقرأحين

2-3،رربفيالسبعالكنائسإلىالرسائل،العامةالرسائل،الرعائية)الرسائل

افسس:شيوخإلىبولسكخطابلوقا،مؤأق!منمقاطعبعضعنفضلا

منالكناشتهددألىالمخاطربشأنالمشتركةهمومهامننعجب2(،0رسل

كانتخيارأ(تعى:بأليونانية)"هرطقة"العقائديةالانحرافاتانذلك:الداخل

وأنقسامات.انشقاقاتإلىتؤدي
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مةلكاالىلطاقا510

البماعال!قلبفلىفههلم

عبرامسيحية"،1جماعاتتجاهأومسيحييناشخاصتجاهشجبهناك

بلعام3(؟3:بط72،)يهووعمورةسدوم:القدمالعهدمنصور

عنفويكشف2(..:2)رؤايزابل(،2:41رؤ؟2:51بط2؟>>)يهو

فالمقصود:جسيمالخطرأنعنويهو(بط2ولاسيمايو3ويو2في)كماالمجادلة

A:1مئ)راجعوطردهمفضحهمينبغىكانالدأخل"مناعداء11الوأقع،فيهم،

5-8 l(.)

2:22يو)1الدتجال"المسيح11لهم:تعطىاوصافهناك A؟،1

2(،2:)رؤ"كذبةرسل111(،:4يوا؟ا2:بط)2"كذبةانبياء0311(،:4

7(،يو2)"اسحرة31(،:2بط2)"امخادعون1(،2:22يو1)"اكذابون1
(،81)يهو"وناساخر71(،:3يوا؟2:51بط2؟11)يهو"ميلون1

1(،2:بط2"مهلكةبدعاصحاب311(،3:بط)2الاستهزاء"كلامستهزئون1

؟28:)رؤ"الشيطانامجمع031(،92-:02)رسل"بالخرافاتيتحدثونرجال11

15(.2،6:)رؤشيئاعنهمنعرفلاالذينو"النيقولاويون"9(3:

ل!ماانق!ما4ل!فاالن!ا

التياراتمختلفتوأجهانعليهاكانإذ،مختلفةبأزماتالجماعاتمرت

مشاكلبرزتهنأومن.الرومانياليونانيلمالعافيالعيشطرقعنفضلا،الفكرية

علىالمسوولينوجعلتالجماعاتبينالانقسأماحدثتوأخلاقية)او(عقائدية

(.1يو3)المحك

بالمسيح،الايمانمعتتعارضالجسدوعنالألوهيةعنفلسفيةمفاهيمهناك

وبعد-3(.أ22:4؟2؟يواا:الجسداافي)1حقاوإنساناللة،ابنوهو

11الظاهرية11الانطاكىأغناطيوسالقديسسيحارب،بقليل001العام

(smeأdocet)إنسانانهفقط"تظاهر"قدالمسيحيكون.مموجبهاألى.
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الكامةال!ساق510

تعرص!انشأنهامنا!كطالغريبةالسريةالتأملاتفيالكبيرةالتقليعةوهناك

gnose)المعرفة"11فيهابدت،كاذبةصوفيةانطمةفيللغرقالمسيحىألايمان

:2رؤ"،الشيبااناعماق11،المثالسبيل)علىالخلاصلتأمينكافيةالغنوص(

الغنوصية.جاءتهناومن24(؟

للاصنامالمذبوحةاللحومبشأنا،و.8قورأفياقمرح،قدبولسوكان

موائدفيألاشتراكبوسعكان،نطرهفقىصعبا.توازناألاصنأم"(،)"عئاد

الممكنوستالاصنام؟عبادةفييوقعأن،اللياقةبدأفعأواصدقاء،لدىوثنية

22؟2،14،02:)رؤمحرمةجنسيةممارساتإلىبالمؤمنيؤديانأيضا

7(.يهو

ألزمتقد،الصغرىأشيافيكثيرأاتشرتالىالامبراطورعبادةوكانت

وكأنالامبراطور؟امالمسيح)كيريوس(:رئهمهوقنعسير:بخيارالمسيحيين

13(2:رؤبرغامس،في"الشيطان)"عرشالعبادةهذهفيالاشتراكرفضهم

ضدهم.ألاضطهاداتفخرقد

!

الفهيثععبالكنيد!عة،

11أدئةاشعب1لقبإطلاففيالجرأةالاولىبطرسرسالةلكاتبكانت

يأوثى،أصلمنمؤمنينكلتألاولى،بالدرجة،المؤلفةالمسيحيةالجماعاتعلى

إلىالتوضلتمكيف3(.مسار3،رقمالنصأعلاه)رأجعأليهودغيرمن

؟المفهومهذأ
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مةالكاال!ساق510

اللهكفي!مة

إلى11الأولىرسالتهيوخهبولسهوذأما.مكانفيمدينةمواطنويجتمححينكما

يضيف:ولكنهتسالونيهقى،فيالمسيحيينجمأعةإكأيتسالونيقى"،أهلكنيسة

بانهالتذكيرمنيترددلمبعد،وفيما".المسيحيسوعوالربالآباللةفيألى11000

الأولىالجماعةأي13(،2:وغلا9:ا5قور)1ألتة""كنيسةأضطهدذاتههو

مسيحيين.أصبحوأيهودسالمؤتفة

ألاشتراع،تثنيةسفرفي،العبريةللعبارةترجمةهياللة""كنيسةوعبارة

ملتئمشعب:الخروجأبان،البريةفيإسرائيلجماعةتعىكانتوقد"،يهوه"قاهال

جماعةأختصتوحينبالعهد.ويلتزمالشريعةليتلقىأدئةكلمةدعته،موسىحول

النهأئيالتحقيقاجلمن،ألاخيرةالازمنةجماعةانهااثبتت،اللقبهذااورشليم

أهلعلىاورشليم،فيالئ"الأمالكنيسة11لقبفطئقبولسوتجرأ.اللةلمخطط

بدرجمةجماعةكونها2(،0:اقور)1"قورنتسفيالىاللة"كنيسة:قورنتس

حولنشأتمضاكلبهاليتجاوزالعبارةهذهايضاسيستخدمكما.كاملة

2(.2\:\32؟:01قور1)ألافخارستيا

ديه443أالمدم!ثع!مد،الحفيدة

فهىوافسس:قولسىاهلإلىالرسالتينفيا"كنيسةكلمةمعئوتغ!ر

الكنيسةغالباتعئكانتبلا-16(،45:)قولالمحليةالجماعةتعىقلما

23؟22:5؟:1أفا؟8أ:)قولالمسيحعروسأوالمسيحجسد:الجامعة

كنيسى"ابئالصخرةهذهاعلى1مئ:لدىنجدهالذمم!المعئهووهذاأغ...(.

(.?7:?8فيألمحليةالجماعةعنالحديثمستمرأزالمايهقفي؟?8:ا1)
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الكامةال!لطاق510

بصورالاستعانةإلى،الكنيسةعنللحديثالجديد،العهدكتابوعمد

صورةكلأنذلك.العروسألاسرة،،البيت،الكرمة،القطيع:القدمالعهدمن

كانوإن،المسيحمعأواللةمعالعلاقةأوجهاحدعلىالضرءتلقيالصورهذهمن

،القدمالعهدفيكماتعئر،،المثالسبيلعلى،العروسفصورةحدودها.منهالكل

o(.:_25)1أجلها"منبنفسهوجادالكنيسةالمسيحاحب11العهلى:عن

ناذلك!عيبدونمن،مقدسةتبقىفالكنيسةخطأة،المسيحيونكانفاذا

بكنيسةاذن،،نحلملالماذامهلأ،،ولكن.ألالهىعريسهاقداسةيعكسجمالها

تناسيناقدنكونحجة،وبأولىعندئذ،ألاهتداء؟عن.ممنجىتكرن،ظافرة،كاملة

التبشير.اجلمن،لمالعاأجلمنأفيمتأنها

اللهلفمبى

11،أدئةاشعب1لقب،المؤمنينعلى،ألاولىبطرسرسالةمؤلفأطلقحين

الوأحد.أدئنهإلىبانتمائهمللافتخارفرصةأسياكناضفيالمهتدينالوثنيينمنحفقد

دئة،أليوميةحياتهميكرشواانوبوسعهم،المسيحمثالعلى"كهنة"،بأجمعهمأنهم

الكنيسةعنالحديثالثانيالفاتيكانيألمجمعتعفدالمعئ،وبهذا.حقيقيةذبيحة.ممثابة

وكهنةأساقفة)منالكلمةخذامكهنوتعنالحديثقبلأدثة"،اشعب1بصفتها

يتعرنرفقدمهلأ،،ولكن.المؤمنينكهنوتخدمةفيهمالذين(إنجيليينوكامسة

وأنماأستحفوه،امتيازأليسرخلاصهمأنوينسونالوثنن،احتقار-.لخطرالمسيحيون

أنهمالاعتقادلخطرأيضايتعرضونوقد.مسؤولياتعليهمتضعالئةمنمجانيةهبة

!يزولأنسوىلهيبقلمالذيإسرأئيلمكانأحتفواوانهمالوحيد،اللةشعب
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مةالكالرساقا510

لى!للمفاقلثدةا

الكنيد!عة؟فاوفقرايأفنياك!

ا-9؟)2:يعقوبرسالةفيالأغنياء،باتجاهالعنيفتانالمناشدتانتدكر

في،المسيحيينبانتفترضانأنهما.عاموسامثالمنالأنبياءبتنديداتا-6(،5:

الىعينهاوالاقصاءالسيطرةعلاقات،بينهممافيتبئواقد،الاولالقرنكناش

أغنياءعمكأربابألمجتمع:فيالسائدةالاجتماعيةالطبقاتبينتفصلكانت

وعبيد.أحراررجالفقراء؟وزبائن

الضاث!لاكلفل!!!نماكل

أنجيلوامثالالتطويبات:والثرواتالمالمنيسوعحذرلوقا:هؤلففي

الرسل:اعمالسفروفي3(.رقمالنص6،ملف،ع.ج/1)راجعاغ...16لوقا

وسفيرةحننياومأساة32-37(44:4-2،45:)رسلالخيرأتفيالمشاركة

5(.)رسل

كنيسةاجلمنألاعاناتجمعلتنظيمأئمعطىالمكان:بولسرسائلفي

كما.(...أغ25-51:27رليم9؟وAقور)2المحنةعرقتالىاورشليم

سلوكياتشجبتقد"،الرب"عشاءحولالقورنثيين،بحقالتوبيخاتكانت

.r(-cc.11:0قور731)خطيرة

اخوةمساعدةعنالإحجامبشأنتأنيبايوخنايوخه:الاخرىالرسائلفي

إلىققيرأوغىيأتيحين،يجريمايعقوبويحكىا-18(؟37:يو)1غورفي

علىالعبرانيينإكالرسالةكاتبيشددكما-9(.ا:2)يعالعاما،جتماع1

16(.:13)عبالخيرأتفيالمشاركةضرورة
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الكامةال!لطاق510

بالقهةيق!م!تكل!

،السيطرةإلىوالعطش،بالآخريناللامبالاةإلىالثرواتامتلاكغالبامجر-

4-6(.5:يع22؟ة11)اقوروالصغارالفقراءوأحتقار

الأصاغراحترامعبرئمثخنادلة،معالحقيقيةالعلاقةبأنفاأكدالقربمالعهدسبق-

ولديناا(.2f-1ا-1V:،4مز3-ء؟ا:اأش،المثالسبيل)علىومحبتهم

.V-21:يعهنا:ذأتهالتعليم

يكنالا1:الأعلىالمثألبيزالصراخقبل،من،الاشتراعتثنيةسفرشراثععرفت-

1(.1:ا)5فقير"منتخلولاالأرض"انالوأقع:وبين4(،:ا)د0011فقير.عندأن

المضمار؟هذافيدورهوالواقعالمثالمنلكلأليس،ولكن

تعودواالن1،وبخلافهاللة؟مخططلتحقيقالممئزالمكانهوألافخارستيالاجتماع-

كنيسةتزدرونأنكم11عبارةوستعى2(..:أاقور)1"الربعشاءتتناولون

فيهايعودلاجاعةيوخدانيشاءالذيأدئةمخيلطيعاكستصرفكمأن22(:)1أدئة"

اللة.أبناءكلهملانهموالعبيد:الأحراربينوالفقراء،الأغنياءبينتمييز

!آ

والد"والماك!الإيمافي

)أيوه:أ-13(

فنحن؟عظيمبتألقاللولى،تقدئهاقمةفي،ألاولىيوحنأرسالةتختم

المحيطبوجهانتصاروصرخة،تتزعزعلاقناعة،ذاتهالوقتفي،تعكسخاتمةبازاء

أدئةمحبةأدئة،بابنالايمان:الرسالةلكلمكثفةخلاصة.ممثابةهوالنصهذا.المعادي

.الحياةعظية،الاخوةومحبة
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منبالكاال!سالالا510

يتقدالمؤلفانذلرن.يسوعموتعلىتضديدجديدأ:شيئاهنالنأنألا

متجاهلينالممجد،بالمسيحيكتفونالذين،بالاسم،المسيحيينأولثكعقيدة

:ا9)يوالآلامروايةفي،الحربةطعنةإلىالتلميحكانهناومن.الصليبضرورة

يعى-وهوااوحدهالماءبسيلالا1:المؤلفويوضحوالماء.الدموذكر3(،34-ه

الصليب،على،يسوعلأنا:اوالدمالماءبسيلابل1الجاة-لموهبةالجديدالتدبير

الروحشهادةوفق،المصلوببازاءالوقوفيجبوهكذا.الحياةوأعطاناذاتهبذل

المشتركة.وألانجيلى

خلاصةمعمقارنتهاالمفيدومن13،الآيةمخلاصةالرسالةمجملوئختم

03.31-0:2يولب)ألاولى(ألانجيل

نب

ال!اد"للميعيحالنيثعيد

(22-ه2:1بطرسأ)

الخدأمالمؤلفيدعومنها،الظالمةصتالآلامتحملإلىالدعوةقلبفي

،121..011المسيحالأن)1تعليمينفبين.آلامهفيالمسيحطريقأتباعإلىوالعبيد

موزوننصأنه.ألاولىالكنيسةفيمتداولانشيدأيرددنراه25(،0111..و"لأنكم

لم.المتأالعبدقصيدةمنتلميحاتأو.ممراجعنسجوقد،مقاطعأربعةمن

العهداناشيدعن)فضلأداأ:وقول5-26:فلاناسيدفيوكما

هناك،الاولينالمقطعينوفي011...الذياهو1بعبارددوماالجملئستهل(،القدم

فيأما23(.آ)نهايةقيمتهئرزتالذيالوسطىالسطرحئمرأت،4يترددنفى
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التغييرتمفلقدانتم"(:11انحن"،)1المعنئونهمفالمسيحيون،الآخرينالمقطعين

حياتنا.في

53:ألققصيدةالىعودةالجديدالعهدنصوصأكثرهوالنشيدهذأ

(539:)ألقغث!فمهفييوجدلم...خطيئة!رتكبلمالذيهو22:-

(537:)أشإحدآيهذدلمولمتأ...الشتيمةعلىيردلمالذيهو23:-

(53:4،21)أيقللبرنحيا...لكي...خطاياناحملالذممطهو:42-

(53،58:)أدقشفيتمبجروحهالذىهو

(536:)أشضالينكالغنمكنتملقد25:-

الذيهو:الحقيقيالفصحيالحملذاك،المسيحببرارةمخفصونفنحن

صمتهنفهموبالكادالحقد.دوأمةفيبدخلأندونظلما،عليهئحكمأنارتضى

:وحدهبالئةالتامةثقتهعلىعلامةوتلك(!ه:اوه61:ا4)مر-قضاتهأمام

يعاقلونالذينالخذموهكذا46(.23:الوروحى"استودعيديكبينابتاهايا1

الحية.صؤرهانهمطالما،بالمسيحالاقتداءإلىبل،الخنوعإلىيدعونلا،سيئةمعاملة

see
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يوحناوؤب

لصثوىا-
حنايويادؤ:!!ة
بف:

1،2-ه1:لألظئم1دؤيا\.

1-لأ\،الا:1ثلةنمعب!ؤيا2.

،\-ول1)12:لمتنن1وأة1لمريادؤ3.

،ه2:1-11:)1يةلسماو1شيح1و!؟!ؤ،.

لجديد1لبهد1ليلرؤيوي1لاس!ب1:المجديدالع!دبيئة

2،)5لرؤ؟1سفرليسنةي!لف1:إ!ضمم

لعاأ؟1لفإلآتأتيهتىءادللظ!:

3،-1)لسبح1لكنائس19فىسائلثر1:ءةللغا

،ه-،)ىلبهر1يةلسماو1جياولليتو1:!ة

Ile
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يوثنا-اؤيا610

!

يوثنالؤيا

ا!ؤيا؟mما

الستار.رفعأيكشفا":وحيا،11تعىا"apocalypse"1اليونأنيةالكلمة

الرؤىأسلوبإلىتنتمىكثيرديهوديةكتبهناكالجديد،العهدوباستثناء

والكتب.البشريةمصيرعنيكضف،الرؤيويةالكتاباتفي،فالمؤلف.ألادبي

وحروبآلاممننسج-وقدأدئةشعبلتاريخالظاهرالفشلإزأء،الرؤيوية

نهايةإطارفيأنها،كما.الشرقوىعلىالنهائىادئةأنتصارعنتعلن-وموت

،الموتقوىضديخوضوهأنبالئةالمؤمنينعلىالذىالصراععنتكشف،العالم

البثري.التاريخطيلة

نأالكتبلهذهبدلاكان،معرفتهتستحيلالذيالمستقبلبصددكتاولما

فاسفارسبرها.يصعبمأغالبا،خارقةرؤىعبر،النهائيةالمؤمنينبغلبةتنبئ

ولماالشر.مواجهةعلىالمؤمنينلتشجيعكتاباتشىء،كلقبلهى،الرؤى

تصبحالىالطبيعىمنكان،ومرعبةمخيفةصورعلىتحتومم!الرؤىهذهكانت

لمعناها.خطيرتضويهوهذا،للكارثةمرأدفوكأنهارؤيا"11كلمة

القدي!الك!دفل!رؤبماأسفاد

الذيناليهودلتشجيعرؤياهو.(.مق165عامحوالي)فيدأنيالسفر

(.المقدمة،16ملف.ق/2،ع)راجعابيفانيوسانطيوخسالوئىالملكاضيلهدهم
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منسنة004نبوكدنضر،اضطهدهمالذيناليهودعنقديمةروأياتخلالفمن

عبرالشرقوىستندحر:المعاصرينأليهودإلى،الواقعفي،الرسالةتوجهتقبل،

انبياءلدىالقناعاتصنتش!عقدذاتهدانيالسفرمؤلفوكان.الآدباللةملك

وزكريا.وحزقيالأشعياامثالمنأستخدموها،الىالادبيةالصورومن،قدامى

!ثفااؤيا

الأمبراطورحكمزمنيكونقداضطهادأت:زمنفييوحنارؤياائفت

هوهل9(؟4،،1:)1يوحنا:نفسهمؤلفهاويسمى)81--9(.دوميثيانس

ذلكليس؟الرابعالإخيلأص!!إليهئسيحتالذيالرسولذأكعضر،ألاتيئأحد

لاهوت!قريبا،النحالبفيالرؤيا،سفرلاهوتكانإذا،ولكنمستحيلآ.

الظن،وينحلباليها.ألانتباهيجبالمؤلقين،بينهامةاختا،فاتهناكأنإلايوحنا،

يشخعنرأه،المؤلفهذاكانوآيآ.للرسولتلميذهو،أخريوحناهناكبأنإذن،

يكونلن..الشجاعةتفقدوالاهم:يقولوكأنه،الثباتعلىالمضطقديناخوته

الحقيقىالملكلأنذلك!محالةلامدحورةانها؟منكمتنالأنابدآالشرقوىبوسع

كلاننرى،وبالفعل.المسيحبلروما،أمبراظورهوليس،العالميقودالذي

.الموتقوىعلىوأنتصارهبقيامتهالمناداةفيتلتقىالرؤى

ال!م!ية

وبهدف؟علانيةبهينادىأأنيمكنلا،الحديثهذامثلانالبديهىمن

والأرقامبالصورمليئةالرؤىكانتكهذا،حديثقرأءةعنجددمؤمنينإبعاد

رموزها.فكيتوجبالحد

،أبواق،الحياةشجرذخ!تا!تهو!،،كؤوس:القدىمالعهدأكترقىالصور-

...اغنار،حئة
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رقم6:العكسوعلىء؟المل،الكمال=7رقم:رمزيةكلهاالأرقام-

)أسباطأدثةشعب=21رقمبمالمنتهىوغيرالكاملبغيريوحي)7-ا(

رقم؟الطويلةالمدةالكبير،الجمع=0001رقمعشر(؟ألاثناوالرسلإسرائيل

ألاربع(الكون)جهاتالمسكونة،الخلقة-4

الأحمر-؟التعاسة=الأسود؟المؤمنينغقبةالالهى،نمالعا-الأبيض:الألوان-

...اغ،الشر،العنف،الدم

ؤيااللل!مغل!نطط

إليكم.ممنطقنا.يذهبممااحيانآ؟وتتقاطعببعضهاالرؤىسلسلةترتبيا

بريفو:جان-بييراقترحهالذيالمخطط

-8(ا:)\البداية

TC'(3:-1:9)الكنائسإلىيتحدثالظئم-ا

(02-1:9)الافتتاحيةالرؤيا-

)2-3(السبعالكنائسإلىالرسائل-

()4-16التاريخمعئعنيكضفالقائمالحلاص:إلىالدينونةمن2-

(81:-ا:)4السبعةالأختام-

:)2السبعةالأبوأق- A-91:اا)

(-116)2السبعةالأكواب-

(225:-أ:)17القائمغقبة:السطويةأورشليمإلىبابلمن3-

(1-18)7بابلسقوط-

(2.-أ)6القائمالمسيحغقتة-

(22:5-أ:12)الجديدةأورشليممجىء-

(12-22:6)الخاتمة
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القائملؤيا

('01-أ:أ)رؤيا

لنذ..؟أنظفرفنقانذقلقالق!نميخنجقياقةتنأديبر،يخأأنر!يخاشفر........نجفتتخ:

:كلماتوتتوجهالمفجد.مجيئهحتىكلامهويحفظوت،لهامناءيبقوتالذيت:

ابب!ببيم.بالكنائ!الممثليتابمومنيتبملىالنالتبثبجييمهذ.ه:

هنئدلا!بدةقييئير1ثلة،هن!بغ!؟1لم!غيسوخكتعتفةط1هذ1

هو!!آهطبئقيرخظيوفشهد2إيته.ئشر"كبيماهخظيوإفىقلاكةشل!!ئجوثيكأ.خدوئه

ثنبوذة1أقو\4!3يسمغوللذين!ويقرأيلذيطوبى13لمت!تيح.يسوخوهـئظدةللة1كتمة

.ب1لترقدلوقتت1يآفى!ثي!،د!ورطنويحفط

لذفىينل!ئآلا؟1ولئعمة1عيتكغآ!ييتة.فيلئي1لسغ1لكظئير1إفىيوخظين

تذفىوهن15!م!عزهـثه،1لمإئلةلشغة11حومن!1لأ،و،وشأتيو!فىكإئأهو1ثذي

ثذي1ك!1لذلأ!ص1ف!فيوشيذت1يلاقو1يرهنبيكيز1ولأم!1ل!تظه!11لمسيحيسوخ

1لمجذته،وأيهلإطهلمكقنةقملكة!هن!61ونجغل!هنأبديه،خيماطظهنفخذ1خظ

آهن.فىهعصر1أتجذعصليز1و

عينهوتنتجبئطغنوه،لذينص1خىيخنكلفىo\سز1لغط!.قدت1\هوذ- ء،!ط

\فذكطلإد،1ئي"ثر1لأيقوط1هذقيء:1ولإت!1"1ظ\قر!،1خل.صلأر1هـظئ!تجميغ

لقذير.1وهو،وسيأتيى3ويفأهو

،يسوعليلطتي1وتي1لمتكوولشذة1ليككمئف!لذي1خظيو\ئطكم9\لأ،

يوآلر،وخ1فختظفق01،يسوعوشلادةآثةكتمةيلأخلتجطضجزيرةليكئث

قيلبليظ!كئتةتز\هط1\ييل:ثبوقي1كقؤتيجفرأمؤظخلفيث!مدث1لرئث،
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وشرذيسوقيطرةوبزففسلإإرفرو1فتسى"ليلق1لشبح11لكطئيإلىبهإلعثهو

1يتفاتيليآيثثز،ئضطيلذي1تي1لصؤإفىلأنظر!فالمتقت،116للافيثآ.وويخ!ليمالفية

إفىيتيزذتب!!لؤبئوقدإلن!إئسطفى،ئشأط1وريرل!وين12دهب.س!بح!!و!!من

ثإتيمق،1فيىلععؤإئيفت!وشغرة!أشهىفىو"1دهب.منبزئآ!مت!ةوشذقذ!ه

وع!ؤئهلايون،في!فمقىفيلمبىبئ!ل!أنثبةو!خلاه15لظ!،كلق!ب"1ركبهىلعثج،

مزه!ستي!خزبئقمهومنجمث،1كؤشبغةيئمئى1يدهويط16ةكزير!؟ثيكصؤ

يلا.3هـثعزإئفىفيئقنيءىلعئعضيجفهرو،طذئن1

لاوففى:عتي1ئمئىيدةكؤقنحصىلجت،قذقيهجمنذ1رتقيث!آيئهثتظ

جمئدي1لد!و!.1تجد!خي1وطءتذقبكئ!ثلحثئ181\ول1لآيخر،ولأؤذ"11ئاتخفغ

بغدشيحذلثو!لآفى1هوما!آيت،طظكبه*9ت.11!أفووكوىيت1لمؤقظيغ

فمافى"1لشبخ،لاهب1وفو!"يمي!في!آيتظلئئ1لسثبغة1جم!ب1لكؤ1ي!ر"1\ظ"ذلك

!ثع!ئبغ.لكطنس1هيلسئغ11ورور!ولشبح،1لكظئي1قلإثكةلسئغة!هي1جمت1لكؤ1

ثظلة!!هالبآ

اصناحية:-3)

الكنائسإلىنداء:ا4-ا

(8آفيأدئة)وكلمةثلاثيةليتورجيةتحية4-8:

الكنائساجلمنللرؤياشاهد،المؤلف:اا9-

القأئمرؤيا:216-1

وتفسيرهاالرؤيامهمة2:.-ا7

مكلومات

إلىالموحىاللةاسمفييوحنايتوسع1(:4)آوسيأقي"وكانىئنهوالذي11-أ

11،هومنهو"أنا:أليونانيةإلىئرجموقد1(،34:)حصأنا"قنأنااا:موسى
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المستقبل،صيغةحوثتوهنا".وسيكونوكانهو،الذيأنااا:الآرأميةوالى

11.ايأتي1بكلمة،المسيحىالإيمانبح!سب

نأجيدأيعرفونلمؤمنينالرؤياسفركتب5(:2،)1الشهأدةالشاهد،2-

)باليونانيةاشهودا"1يجعلهمانالاضطهادأت،زمنفي،بيسوعالايمانبوسع

martyr!،)ألاول.الشهيدهويسوعكانكماشهيد

-Alpha)وباليونانيةوايىءالالف3- omega)،الحرفان،اليونانيةالابجديةفيانهما

6(.)21:التاريخلكل"والنهايةالبدأية11كونهأدئة،ويعنيانوألاخير،ألاول

6:48؟44:)أشوالآخر"ألاول11أنهذأتهعنأدئةيقولالقدىم،العهدوفي

الفصحية،الشمعةفيوالاوميكا"ألالفا11حرفايشيراللاتيى،الىلقسوفي12(،

ألابدي.المسيحالى

11.بشرياكائناإنسانا،ااالقدىم،العهدفيالتعبير،هذأويعبى(،13)آإنسانابن4-

11إنسانابن"كمثلالشخصهذأاصبح1(،4-أrr)7:دأنيالرؤيامنذولكين

شعبينقذأنمنتمكنهالثمر،قوىعلىسلىلانأيتلقىلانهأدئة؟منقريبآ

المضطهد.إسرائيل

اسفل!

ماذأ؟أ3و7:أورؤ2664:مئمعوقأرنوا،1-7:134دأنيالاقرأوأ-أ

يعلن؟انيوحناشاء

تعئركيفوبئنوأا-7،18و5الآياتفيالمختلفةالمسيحالقابإلىأنتبهوا2-

المسيحانية؟المواعيدتحقيقعنجيدأ

)بمساعدةأ-2،16الآياتفيالواردةالصورأصلعنالقدىمالعهدفيأبحثوا3-

مافيها؟المركزأين:-16أ4الآياتبنيةرأقبوأ(.المقدسالكتابحواشى

الوصف؟هذأخلالمن،المسيحفيتكتشفونالذي
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ةءللقلاتلىاملاللا

قدالسرتيالشخصهذأكان،المهيبة7دانيالرؤيابسبب:إنسانابنا-

اللقبهذأيسوعواختص.للمسيحصورة،اليهوديالتقليدفي،أصبح

مسيحصورةمعهذهالمجدصورةهنايوحناويمزجألانسان".ابن11:بالذأت

عبرالبشر،سيكتشفوهكذا،ا(.:13ا؟.:.C'1)زكريامناستعارهالممتأ

وسيهتدون.،قلوبهمقساوة37(،:ا6يو)رأجعطعنوهالذيالبارفيتأملهم

)راجعوالموتالحقدقوىعلىالمنتصر،المسيحملوكيةتتحاققوحينذاك

31-32(.:أ2يو

الممسوحالملك)="المسيح11يخفص(؟اللة)=ايسوع51:آفيالمسيج.القاب2-

ابكر371(؟:18يو)رأجعللحقيقة"الامينالشاهد11(،اللهروحمنوالممتلئ

ورأءهوسيجرقام،المسيح:المسيحىألايمانمنالقلبفينحنوهاالاموأت".

كلربأيضاهوإسرأئيلمسيحلأنذلك":الأرضملوكاملك1أخوته؟كل

،-18ا7الآيتينفي،بوضوحألالقابوتركزالبثمري.التاريخوكلالثمعوب

بالقائم.الايمانعلى

وهذه.القائمالمسيحيسوععنكشفهوبرمتهالرؤياسفرالرؤيا.صور-"

عنه:للكشفعديدةصورآتجمعألاولىالرؤيا

18(160:2؟:16)خر"الصوترؤية11،البوقسيناء:فيالتجفى-

(4:01زك31؟2:د)خرالذهبمنائر:الهيكل-

(2804:)خرالذهبمنالزنارذوالطويلالقميص:الكهنةعظيم-

(79:)دأوالنارالابيضالضمعر:والشيضإنسانابنرؤيا-

(912،ء-6،:01)داألازمنةآخرملاك-

15حك2؟94:)أشسيفمثلألئةكلمة- : 1 A)

صوتيبرزأ-16(،4)آالوصفهذافيالسبعةالعناصرمنالمركزوفي

26(.24،:أ)حزإنسانابن
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الف!!

النهيثععبلؤيا

(71-ا:7رؤيا)

؟انتأءيخح!ىلآنجقكآلخدلأخضتانهسوىفنأنلآجيثانته!كرشلاحوذ......:

بلغ:الذيايتهشكلباتساعالىاشارةتلك.الكبرىالسماويةالليتورجيافيليشترك:

إبتا،لحم:جملرإبملإيلةمب!بيرتجإال!إ!متالى:

يجسو13لأ!بح،صيلاز1إلاززعلىثظئم!!1!بغة!قلإثكبماذلكبغذ!آيث

أفيعلىولا1بتحيرعلىولابتر1علىميظ!يبئيلا!بم!يكيلالفب11يلازصلإ؟خ

لحي،11ثلةختغهفولط1لمشيمهن!يطئغخرس1قلاىو!آيث2.لأنثئن!1هن!فتجز؟

بتحر،1؟بز"و\لفز!ص1لوئنيز1قإيتهمو"جملصلذين!1لأ!بغة!11لملائكةجقررتيبصؤتدى

على!!كبيذئخئغ1نطإفى؟لم!ثثجز،ولا؟لبحير\لفز!"؟بز"ولا1ئنيزلو3"لا:ظل

ئئآتئي؟خمهحهن1ئط13!تجعور1ربغةرطثة1لمختوميى1ق،كدذ!"وشمدثبههم.

1بما.!سز

ذم!ز!1فط\ظ1يقوذيبإختم!من5

ك!ثز!1ئط1ظيبإ!آوينوهن

أقطغعثزصثاظبدلي!وهن

أفطكسزص1ئآيئر!بب!!منو

1فطكشزص1تئفظلي!!يب!!وهن

1فطكشزص1ظهشى!يبطمنو

كشز!آلط1ظفعمغوفىسطوهن

غعثعز!أقط9ظلاوقيليب!وهن

232
http://kotob.has.it



يوضااؤيا610

غشز!1ثطيسظكر!1ظييدبإوهن

1ئمأغسعز!1ظ!بولوولهـي!ب!"وهن

كئنز!1تطيوسئ!!1ظلب!بإوهن

آلط.ذمز!1ظبتبير!يب!ومن

1مإوتجتيل!كلرهنئحميثه،كترر"1!يستطيح"1خد"1قد؟لمك!تجمطبغذ9وإئ!ث

خليضء،لإلسيرطسد،1وأ!آ1لمغرثن1ئسآفئم!1كطلؤووءلسطفى،وشغعب

لإ!ألحلاص"يخقولوفى:أفئوإلقمبكلى3يصيحووهم01ثخيما،1سغ!بيماتديهم

لشثئوخ1ولعزدئنحؤفى!1قيئميى1لملائكةتجميغوىفى11ويلخم!إ*لعزثن1علىصلإلي1

*آهير!قيئين:12بلة1وشخدولعزثن1أفاآو"جو!معلى1فسقيولأ!نجغة،1لأخب؟1و

.*!آهنلدهود11تجذةلمؤ1وةلمأد1و1ألإكر1ولسكر"1ولجكمة1و1لمجأولئ!يغ1لإ!

وهنهمهق1بيظء،لحئلص1للإثسون1ظؤلا؟!فى:ثعثثيوخ1آخذفقطبي13

هن1لآتولذين!1هغهؤ"لا؟:ليفظفىص؟1كلغ\ئتسيلي،؟طلآ:فمئمث"11؟*أتؤ1ين!

1!ةغرلئن1!؟هم.5\بذلكلحمل1بدأويفوطخلنفم1غ!نووقذ1لكئزى،1لسذة

وفن1يجوعوفتن16ئطتتفم،لغرلثن1على1!لإلس"وهيكته،للادأويلألييعئدوله

لغرثن1وقت!قيلدي1لحسرثآفى؟1!1طر،1ولالععتمس"1تلفخقغوتن1يغطثعو

غيويفم*مندقغبماكلت1ثدةوسيممتغلحبة،1ط؟يطبحإفىوسيقذيهمسيز.طهم

ثظلة!!مالبآ

الختمحاملوالملاكالمخربينالاربعةالملائكة-3:ا

اللةعبيدمن144...أ!4-8:

الكبيرالجمهور:9-15

لهانهايةلاألىالسعادة:ا-617
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مكلومات

ئنقذواانينبغيكانالذينأورشليمسكانجماؤسم،الجبينعلىعلامة:الختما-

بيوتبهابطختالذيباللىمالختميذكركما4-6(.9:)حزالبابليينيدمن

.21-23(:ا2)حزالمخربمنلحمايتهممصر،فيالعبرانيين

فيويأتي.اللهشعب،إسرائيلىدخطاترفي،المسيحيونيؤلف:إسرائيلاسباط2-

)وقددانسبطوينقصهاوالمسي!.داودسبطبصفتهيهوذا،اللائحةمقدمة

يكنلمالذييوسفبسبطأسئبدلوقد17(،94:تكفيبالحيةإليهزمز

(.منسئهـ!+ائيمافر-)يوسفموجودآ

ألىترقىالرؤيا،سفرفيغالباتترددالتيالصورةهذهالح...(:9)آالحقل3-

دمهيحفظ-الذيالفصحيئبالحمارواحد،آنفي،تذكرأنها:القديمالعهد

6)أشوبالعبداللة-،شعبالمسفوك :or)يكتدهاالىللآلاميخضعالذقي

اتصفاللذينوالصمتاسلاعنفاقاتلوه-سىوحينيثور.اندونأياها،أخصاؤه

ثم.من؟ونررونبريء،بانهيعترفونبهما،

والحضل،أدئهعرشحول:وه4الفصليزفيموصوفةالسطويةالليتورجيتا4-

5142ىبالاحرأورسولأ؟21+الأسباطرؤساء21)شيخأ42يقف

رأجع،الخليقةكليمتلون)وهمألاربعةألاحياء.ممعيةاليهود؟(الكهنةمنمرتبة

والحضل.بأدتهوالبشرالملائكةكلويضيدا(..5-:احز

اسفل!

هوهل:14و9الآيتينقيو"الجمع"4-8الآياتفيالجمع"11بينقارنوأأ-

؟المقصودونهممنذأته؟الجمع

94:وأش6-259:أشبوأسطة1V-61الآيتينعلىالينوءسفطوا2-

ألازمنة؟نهايةفيسيتحققالذياللةمشروعهوما.أ60،

هىماأ.9-5الآياتفيالليتورجيةوالحركأتالكلماتدرإلىانتبهوا3-

المؤلف؟يحملهاالىالرسالة
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!ع!اترامالللا

أرض؟علىأنقذوءالقد4-8(:)آ000144ا!أولأ،،هناك:الجمعانا-

2*)2عددهمويعئ Nانهبممحذدأ.عدد!وليسمثاليةمجموعة1(000*ا

جداكثيرجمعثمهـنوهناكالعماذ؟(.يكون)قداللةبختمموسومون

ثيابولجميعهم".ولسانوشعبوقبيلةأمةكلامن1السماء،في(\°-V)آ

فلقدالاستشهاد:فهيئالكبرى"،الشدة11أما،611:فيكالشهدأءبيضاء،

كعيد،ظافرة.ممسيرةايديهمفيالنخلسعفيذكرو".الحملدم11فيغطسوا

اهوشعنا!11)1المخقصراللةاطدوكيةيهتفونكانواحيناليهوديالاكوأخ

16(.6،:41)زكالوثنييناهتداءوينتظرون

علىمختلفتاننظرتانفالماقحعمودواحد:جمعسوىالجمعانليعى.واحدةبشرية2-

مرعلى،صليبهوحملواالمسي!تبعوأالذيناولئكأي،ذاتهالمخفصينجمهور

هو،بل؟البشريةسائرعن،الواقعفيكثيرا،الجمعهذايختلفولا.الاجيال

الانبياءسبقولقدإ.اولسانوشعبوقبيلةأمة"كلعلىمنفتح،بالعكس

6-9؟25:)أش!الشعوبوكلإسرائيلاجلمناللة،ملكعنفأعلنوأ

ااالناسجميعخلصرازيريد11اللهانذأ!.(...اغ6؟0؟ا60،:94

4(.:2طيم1)

اخذافي10الأز،المستضبكميغةا9-دالآياتتكتبأنينبغيكانالغقبة.3-

القيامةفيداخا،الهائلالبشرىالتظوأفيكود!حينمسبقا،النهايةيرى

ذلك.للجميعالخا،صيتدفقمنهالذيوالحملأدتة.ممجدليهتفوأتئاواقفا"()11

حضرةفيوالحياةوالقيامةبالغقبةتوحىالمعضذ،القارئإلىبالنسبةالصور،ان

كلبالتأليفيعترف:اهسكونةاملككونهعرلق،علىيجلسذاتهشأدئة.اللة

الشصرحيثمن،الشرقمنصعدفقد2،الآيةملاكاما..مملوكيتهالبشر

الذينكلالعماذ،بختمؤستتم،الذيوهو،الظلماتتغلبالشارقة

الحئ.اللةخاضةهما-ئحمتوناالا-ا
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والتثينالمرأةلؤيا

A(1-21:1)رؤيا

؟.ألقققنيتتمقاخ.انة:قنألآفق!لآغقتئانفن!نرخانر!ياقرةتتهرضة.........

الينا:بالنسبةكما،الأوليتالمسيحييتالىفبالنسبة.الشرقوىضد،المضطهـديت:

غلبة:انالا،والاضملهـاداتالألكلفيذاتصالتلدالجديدةالبشريةتتمخم!ايضا،:

جابببمه.ايمإيكل؟

تحعت1لمققر"وباثثئمئ!،فلتجقةآةإهرثسط،:1فيغطيقة1-له"تظقزثغ1

2كظكؤغشز!1ل!هبنإكيبئأليطرعلىوقذقيلا، O+!1لمضفى.تم1منتصرخطه

فى،فرووغسرة!ؤؤلىشبغةفهأتثقركبرهي!ير1خزى:1-يةلشط؟1لي2وظقزت

.ي!رص1إفىطئهظ!لشماء،1جمب1كؤثل!ثيجز"ودئهتيإن،سبغةرؤؤ!يطوعلى

إثثوقتذتي5إشتغه.وثذظوقتغت1إذخىتيد،1قتولث!كفئ11ة1لمر1طآو؟ق!

ه\لىوتذطوخطف!خديد.هنبغضلأقم1نجميحيزكىلتسؤفذي1وهوذكر"\،

ئضلتف!ظل!1لثةأغديخث1بزية،إفى1ة1لمر6وهزتتييئه،عزء1فىللة1خفمرة

لي!تين.و؟يؤطئتيويؤ؟1فف!ظكص

و!رتب\لئن!،1!رةلووقلإثكتةثأفى"هي!ي!لصلسظ،،9فيبئحز!وئععيبت

لئنين1فألمي!9ل!طء.1فيق!طثقمتجقيصو!عتيهم،يقوص"فلغوقا!ثكتئه،لتير1

\فقيكلة،1لمغمول!ففتلل"لشيطفى،1وإبيم!لآيظل"لذي1ك!1ذلقذقي،1لحثة1لكب!،1

آلآ3:يقوفى1ثسثط؟فيجقرأعوظشمدثثم"1قلإثكئه.مغه،أئقيصصلأ!1!فى

\ثذيإيخوف،فمفغأئقيسفقدقسيجه،وشلطاطوفلكةوفد!ئهخلاص"ء1طناخمتلص

وقم!ئت!دلقم،وبكيقةلحقل1بد؟كتبوهقدإإلفم1جند!إوو.يلأولفارصآيفمفم
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شكطد!.لط1خو1فزو1ت،1لسمؤ1ئثلاخي1ثزثيلنلرن!12ت.1لمؤعلىجادفمئفقنلر1

9نكيمصوقديستثميط"يختأهبظ!عيتكط،قدإبثي!!إفىإ1ثتحز1بز"و1يلالكطلويل1

قيالأ!وكظلمة

لوقذ1و!فتغ!ت1ة!1في1لمرف!!ذصيلا!ص،1أفقي!إفىقد1ءله1يينو!أى12

11"يهر، tفبدلط،إفى1لبزيمدة،إفىبلممايتنطرص1لكييملغلناب1نجداحئي1لن1لمرفاعطيتي

قملاهنلجئة1ورفزك!ت15لحيأ،1هن"ظفقفيويخعمف!وقت،ووقتتنظك!وتفئظلث

عقيلا!1لقتخ!ت1ة،1لمر!يلاز1فاكاذتي16ل!قر،1يخرفلأ1ولءمن!دفبرمثل!1ة1لمرخل!

وهفى1لمرأة،علييئين1فقفبئ!1فمه،هنثتئ!1لأفزكةتجفر!1لمأي1وإلتئغبظط

1لمسح.سرنلئلطدةجمندهمو1!ة!طووللخطوئذينص1ئسيلابئرصئ!!بئ

1لتحز.!قيعلىثوق!"1

إ!جمالب!نظة

الننينمنبنجوأنوابنهاالحاملالمرأة-6:ا

v-'ميخائيلوغقبةالسماءفيالقتال:ا

Y1-A1:التنينوفشلالأرضعلىالقنال

مكلومات

11(الانقسامئحدث:)باليونانيةأبليسرأوالعدو"(11:)بالعبريةالشيطانيمئلالتنين-ا

السبعةورؤويسهالأحمرلونه3(.)تك"البداياتاحية1"،القديمةالحية11أو

للخواء،ألاسطوريالمسخأنهاللة...شعبضدالدموبةقوئه=العشرةوقرونه

.(271:)أش!ألازمنةفايةفياللةسيغلبهالذى،لوياتان

اضطهاداستغرقانمنذألمحنة،زمنإلىالرقمهذايرمز6(:)آيومأا2526-

:7)دا7الرقمنصفأي،السنةونصفسنواتثلاثابيفانيوسانطيوخ!

شهرأ42أي14(،)آوالنصفالثلائةألاوفاتتساويوهى(،C'25:97؟

5(.:13؟)11:_'1
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الكبير،الملائكةاميرهو-كا-ايل()مىااللة؟امثل)هو(امن71(:)1ميخائيل3-

وفق،الوثنيةالامبرأطورياتمنإسرأئيليحمىالذيالسماويةالجيوشرئيس

.(1:1)2دأنيالرؤيا

يرمزانمصر،منالتحريرمنذأصبحا،وقد14(:)آالكبنرالعظبجناحتا4-

11(.32:تث4؟:ا9)خرادلةحمايةإلى

الللفل!

2-2122:ومو،-بنا54:انراقرأوأالمرأد؟تمنلماذا-1

23-3424:حز9؟:2مزأقرأوأالمولود؟الذكرالطفلهومن2-

الذينعلىتنعكسمردودأتأية؟الأولالقتالنتيجةميما؟القتاليجرياين3-

؟يقاتلونمازالوا

ة!للقلاتلىاملللا

،عروسبامرأة،الاحياناغلبفيالقد!بم،العهدفي،إسرائيلشئخص:المرأة-1

المرأةهذهأ(..6:نشرد؟4أشا؟6حز2؟)مولئةامانتهاللخطرتعرضت

اللة:شعبإذن،هئ،ا-اصهيونابنت1،أورشليمفيهاشمخصت-وقد

17(.)آ"النسلاسائر1عىالىالكنيسةثموصت،المسيحيلدالذمم!إسرأئيل

البريةفيالاقامةأما.وبالرسلالاسباطبرؤساءعثمرألاثناالكوأكبوتذكر

الكنيسة.ضددوبالاضصهاأإسرائيلبخروجمغافتذكران،ألالهيةوالحماية

المسيح.اممريمالخامس،القرنمنذالمرأفى،هذهفي،المسيحيونرأى؟مرمم2-

إنجيلفيامهعلىيسوعأطلقهاالىالشميةهياامرأة11كلمةأليستا!عل،وبا

بلابهاألمحبول11،مريمالكاتوليكشبهوند25-27(؟ا:9و2:4)يوحنا

قدميها.مختالحيةتسحقوكحئ،315:تكفيالمذكورةبالمرأةا،دنسرا

للكنيسة،صورةايضااكضاألا؟مسيحهيلدالذيإسرأئيلشكولاتمثلمريماذ
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يقرأوفيه،الانتقال)عيدأبنهاقيامةفيبالتالياشركتوقدالتلاميذ؟ام

(.النصهذأ

667:وأش29:مزمنالمراجععليهوتدل:المسيحهوالذكرالطفل

فيالولادةليستأكضاألاوجاع؟فيتتمالئالولادةهذههىما5(.)1

وقدا(،:13)يو"الابالىانتقالهزمنأئي،يسوعاساعة"1وأنمالحم،بيت

جانبإلى،الفوريأختطافهأنذلك.Y(ا:ا6)يو.ممخاضذأتههوشثقه

الملوكي.وتنصيبهقيامتهيعئاللة،

ا-18(.3)1رضالأعلىثمومن3-6(،)1السماءفيأولأيدور،الظل

سوىالأرضر،إلىالتنينطردوما،وملائكتهميخائيكاحرزهاألىالغقبةوما

)الامبراطوريةالحاليةقؤتهكانتاية،فالتنين.الحاسمةالمؤمنينلغقبةالرهان

حئأمناءبقوأالذينالمسيحشهودوهمالشهداء:يدعلىذحرقد(،الرومانية

ألاخيرةالتنينهجماتسوىليمستفهئألاضطهادات،اما1(10)آالنهاية

القريب.أندحارهقبل

اليعماويةأووننعليملؤيا

(5-أ:'72،2-41،22-أ'1:1رؤيا)

الجايدةواقكقد.انجديدةالخلقةنننأغةقيئتفك!لآتمأآالأقر...أقمنني.....:

نصوصأاستنهـمت-وقدالبديدةأورشليمعتر؟ىتلاتعبريوحنا،وهوذا

النهـائيالتحقيففيللتأم!الازمنةآخرالىبناينتق!القديكل-الك!دمتعديدة:

البهنبثبر؟بيم:.
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قدي!ؤفى1ثة!كل!1وثاوفى11لسطذلأقتجديدة،فظ1زتجديدة!وشطذآيمقور121

و"جود.يبمهأولبتحيرلم،!1

1ثلة،جمنل!هنلسئط،1لة"هن!ظفيلجذيدة،1\4و!تئتليم!1لمذينة!1لمفذثسة،أيثو!2

هوذ\:يقوفىثنلغر1هن!أجقيمظمؤشمدث2ويعزيسيلا.ئن!هزعزوهـبىهفأة"هثل!

"1ثلةسيكونوهوهـئعوبئ3سيكونووهمهعهمفسيسكققيس،1مح1حةقسكن

رلا1لآفى،بغذو"جوديبفىلنويلقوتيكيويفم.مندقغ!كلت"وسيمستغ؟هعفم

"1لزقدلقآيغ1لطلغ!1لأقلآد،1تجعآو"جوديبفىلنبمآلتنولايلععرخولايلحزفى

!كئعث:تجديدأ"وطفى:لئتى؟كل1\خغلظذئذلعزئق:1ودل!1!لإلس"على5

1بظيةو\بطإتةبء،1وفيت!1أظ.1ي!قزففيي!:لي6وظفىصحقةوممدلط\لكلاأ1هذ

لئقميب،1فيلكصلثسيرلإقي1خ!1قظفئ.لحبة1ط؟ينئوعمن1ثغ!نىشعظي!ني

1لقيةو1ثأؤفذو1لمؤهن!وع!"لجفغ1"أظإلظ.ثي!سيكوفىوهوء1طأ،ثةو!كوفى

؟ن!1لمفد1لم!تنقخفيفنق!يبفملكد؟ين،1وتجميغلأؤظفى1وتجذة1لمسثخزةولز،ظ؟1و

لقني؟1دث1لمؤإئآليهبزيت:1و

؟لنكفتي1لمفتتثةلشبغة1لب11يآكو\فث!ببلسثغة،11لملاثكة1خذبذو9

بلر،ومصفخصمصمه01؟لحصصل1أةص1مر1لعزول!صكص1دثطلص:ظفىفنمطبتية،NAآخرولسثمه1

1ثدة،جمنلإصمنلمصط؟1لمفصمئ!ةص1ؤدتنميحصظرمصة"هنص11لجدينةص1!إنمهصوطفىكظيبمتجتي!فى

بئو،في،يشبخجز"ى"للالجإ!ة،1آكر؟ءلالألا؟أثأيلالاؤظو1ثذ؟قجذوعيت!92

ويخع!تلاكأ،كشز!ظ1لب1ثبمائؤ1علىو؟ظ،كشز!1ظللآو،طليكطيم4سو!لآو12

1بئ1تو1لسزلطجقةمن12كسز.لإلنئ11ئيل!؟هـزبيأقي؟1ثسطذهيقكتوبةأتسطء

جمصةوهنثالاثآ،بئ11ئولجنولب1جمصآومنثلائة،بئ11ئؤلمصظفى1جقةوهنثلاثآ،

كشر\،ثثآووغ1عيتص1ئطت،غشزصثاظلة1لمذينةوسو!""9ئلاثةبئ11ئؤلبلعز1

كشز...لإئني1لحقل1برئشل

لحق!.1كألكوهيكت!،هو1لقآير!\،لةثثلر1ثأقهيكلأ،يخها1!!ثغ'23

آفحظ،1!ةيلاق،قجآلقا،لميغ!بلققير1إفىولا1لعثتصيإفىتضبئلا1لمذيتةو23

إيخ!سيخم!،ثه!صوفلوك"1لؤلي!،ليلأفم1و!ستمنثي"2لحفلة1هوج!1وهـيعر
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إي!وسيحال!ن26فك.يخليكوفىلنلأ؟له؟ولهلا؟ثقف!!ليلن25؟توإللاقجدهم.

بل!كإب،ولاتجنيخبماظجملولائجىشيغيدخللآلن!1وولثزكلا1لأفمقجآ

لحق!.1ييفير1لحبة،يي!فيريط1كو1لذين!

طم!.1و1!ةكرثنينينثبن!بئر،بزأطقية1}!إني!1لملاك.لفر!ط؟و221

كلريطغسرة!قرة،طنتئىثئمر.حب؟هـثئجزة1لنفير!ثغبتزوينلطظخة1وتتطولي2

وكر!قلآن،بغد!1لغن3يكو2ولن1يلاقم.ل!ثيظءلعثخزة1ق>«ئمزظ،ثعظيهـففير

علىئحه1ويكون"وثهدودوجقه،بذهوم!يغبذة1لمآينة،ليسيكوفىطقتن1و1!ة

لشمئ!؟1!؟ولاهـيرجلؤل!إفى1يآجوفلنلآفى،1تجعذيليكو،لنو5ب!م.

لدهور.1؟لذ3!شنمبكولفم،مصئفيء1لإلآ1لرئثثأق؟

17!هالللانظلة

الجديدةأورشليم:الاولىالرؤيا-21:8.:/ا/

النورمدينة،المقدسةالمدينة:الثانيةالرؤيا:12:9-41،22-27

الفردوس.االمدينةفيالحياةفر:الثالثةالرؤيا:-22:15

ماتمكلو

القدىم،الشرقكرافيكما،المقدسالكتابفيالبحر،يرمزا(:)21:البحرا-

البحر،اللةيخلقلما،تكففى.المضرةالآلهةلمعا،الممسوخةالخواءقوىإلى

روأيةفيالرمزيةعينولديناللسكئ.صالحةألارضيجعلكى،يدفعهوأنما

المصريينأبتلعالذممطالاحمرالبحرروايةفيوكذلك(،الخلقةضد)وهوالطوفان

الشر.اشكالكلمعهزالت،البحرزالفاذا.المضطهدين

أسباطاسماءتحملالسور،فيالمفتوحةا-13(2:)21عشرالاثناالابواب2-

منه،يتسئاجسرأ"1يكونكىالشعبهذااللةاختارفلقدعشر:ألاثىإسرأئيل
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لأنابدا،ئغلقلاالابوابوهذه.الجديدةأورشليمتدخلان،الشعوبلكل

ا.ينبذهاللةبانالاعتقادلأحدثممنيمكنولاا؟البشراكليخلصانيريداللة11

أورشليم،هيكلأبنيةتحذهلااللةحضورانإسرائيليدرك22(:)21:الهيكل3-

اخصتائه.وسطفيادلةحضورعلامةسوىالهيكلهذافليع!جمالها.كانمهما

اللةلأن،العلامةهذهإلىحاجةبعذهناكتكونفلن،المستقبليةالمدينةفيأما

الجميع.اعينعلىمنظوراسيكونذاته

اسفل!

الرؤىهذهمنكلفيجديد،هوماعنتتحدثالىالكلماتسخلواا-

17؟43:91أشايضااقرأوا.الثلاث : 6 o2-ه.

أولأ،اقرأوا،اللة.مواعيدتحقيقعنتعلنالىوالصورالعباراتسخلوا2-

.ا-47:12حزفيجداالرائعةوالرؤياا،:8oo؟25:أ!ق

مع21،29:رؤقارنواالعهد.عنتتحدثالىوالصورالعباراتسخلوا3-

واضرا؟1-5ا2:4زكمع323:3؟:12رؤثمعومن2؟2:1هو

31.33:ارمع722،:12رؤ2

!عللقلامسالىات

11اجديد1كلمتا:الاولىفي.الثلاثالرؤىفيعنهعبراللة،أحدثهالذممطالجديدا-

الخليقة:عناصرغياب،والثالثةالثانيةوفي(.4-ه-2،ا)21:و"زال"

وقد22()21:الهيكلثمومن(،ه25:22؟23،)21:والقمرالشمعى

27؟)21:الشراصبحوبالتالي.ذاتهاللةحضوربفعلاليهاالحاجةانتفت

الحضور.هذابسببمستحيلا3(22:

منالعديدإلىالمقدسالكتابدبوالهوام!الحواشىتشيرا!لواعيد:تحقيق2-

تحومالئالصورهذهوتأتيبها.ذكرأوذكرهاوردالىالقدنمالعهدنصوص
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نحوسائرةالبشريةبانالمضطقدينللمسيحبينلتؤكد،المسيحقيامةحقيقةحول

حياةتعرضتواذااكنماله.بلغالكبراللةمشروعانطالماخلاصها،

الئأورشليمفيمسبقايعأملالرؤياسفررآتيانإلآ،للألمبعذالمسيحيين

لهم.اللةاعذها

مواضيع:ثلاثةحولالقدىم،العهدمنكلاسيكيةصوروفقموصوفافةعهد

المواضيعهذهوتمتزجشتعى".وهمإلههمانا11العهد:وصيغةوالبيتالعرس

درحةإلىملموسااللةحضوريبدوحيث،الجديدةأورشليمفيهنا،الثلانة

5(.23:22؟)21:أرضينوركلمعهيختفي

بناهاالئالمدينةتلكدومأفهي؟جديدةكونهامعباعهاتحتفظأررلثليم،

مشروعمعالتعاونتجستدأليالشريةوالاعمال.الاجيالمرعلىالاسراثيليون

وئلكالبضمرتاريخبينتعارضهناكيعودلناللة:ئحولهاوانمائحطم،لناللة،

المسيحييناممانتنعشانشأنهامنبالرجاء،مفعمةاقوالبصددفنحناللة.

ويدركووحدتها.البشريةالاسرةسلامأجلمن،افضللمعالتحقيقرالتزامهم

07المتواضعةاليوميةبجهودهم،الجديدةأورشليمئعذالذىهواللةان،المسيحيون

يرلحوالمير!ا

ال!ديةالع!دفيالرؤيويالأيعلو-

لااافىالاؤالى

؟ا:)4الرؤياسفرفينقرأها،الغريبةالعبارةهذها!السماءاانفتحت11

المثالسبيلعلى،يسوععماذوفي،الأناجيلفيايضانقرأهاكما(،11:ا9

1الو : r.)الرؤيوممطالادبىالفنإلىتنتمىتليها،اليالسماويةالرؤىمعإفا،لأ
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اما)دانيال(.ق.نم.الثانيالقرنمنذ،اليهوديةالديانةفيجدأمنتشراكانالذممط

الرابع،عزرا.سفراخنوخ،سفر:فهى)المنحولة(البيبليةغيراليهوديةالرؤىابرز

ايضا،مسيحيونمولقونوسيكتب.اليوبيلاتكتاب،باروكرؤيا،موسىانتقال

منلكلرؤيا،:المثالسبيلعلىمنها،نذكر،منحولةرؤىالثافي،القرنوحئ

المنحولة..يوحنارؤيا:تدعىليوحنارؤيأايضاهناكانكما،وبولسوبيلرسيعقوب

ا!افإ،اال!فةا

الاخبرةألازمنةفي،الانسانابنمجىءعنيسوعتكلمحين

تلكافي1:لمالعاهذانهأيةعنللحديتالرؤيويةاللغةأستخدم)اسكاتولوجيا(،

أبسماء،منالنجوموتتساقيلضوغه،ئرسللاوالقمر،الشمسئيللم..ألايام

في،الغمامفيآتياألانسانابنالناسيرىوحينئذ،السمواتفيالقواتوتتزعزع

الرياحجهاتمناختارهمالذينويجمعملاثكتهيرسلوحينئذ.والجلالالعزة!ام

:21لوأنظر24-27؟:13)مرالسماء"اقصىإلىالارضاقصىمن،الاربع

معئبكلرؤيويةهىألازمنةنهايةحولالاخرويةالخطاباتهذه25-26(.

الاحنالازمنةعنأيضابولسويتحدث2(.الو13؟مر24؟.)مئا.لكلمة

اليهوديةالرؤىصئورايضاهويستعير،الحالةهذهوفي؟الامواتقيامةبشأن

51-52:ا5قوراانيلراغ...:الجوفيالارتقاعالابواق،،الملائكة)التخول،

.(.4V1-11:شوا

ا!ؤي

من،الاخرىهى،استلهمترؤى،تعرضالئالانجيليةالرواياتان

سرعنإلهياوحياوأنما،لمالعانهايةالمقصودليسوهكذأ،.الرؤيويةالاسفار

معالحالهىتلك.يدهعلىيتحققاللةمضروعأنيدركونفشهوده:يسوع

وااليسوعفيكشفئسقعالسماءمنصوت،تنشقالسموات:يسوععماذ
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ومااا-ا.:ا)مررسألتهومعئالابنسر(المختلفةالرواياتبحسبللشهود

ويوحنا،ويعقوببطرستلقاهاالىفالرؤيا:التجلىمعالحالوهكذا(.يوازيه

آلامهعنهوأنبأوإنحئ3ـ،ويتبعويسمعوهانيجبالذيالابنمجدلهمكشفت

1(.2-ع.9:)مر

عليهتنطوممدعالذيالمعئمعينلشخصرؤياتك!ثمنعتافياحياناويحدث

:البشارةروايىمعالحاكهىتلك.إليهاللةيوجههاالىالدعوةأيكلها،حياته

وقد،مريموإلى2(،.8-:أالوالمعمذانيوحنا.ممولدانبئوقدزكريا،إلى

على،بولسرؤياأيضاوهكذأ26-38(.:اأعلوأدئةابن،المسيح.مميلادئتعمرت

حياتهقلبتحين(،للقراءة0،1ملفراجع26؟22؟9؟)رسلدمتعتمقطريق

نأ،الرسلأعمالمنأخرموضعفيللوقا،ويطب.تامبشكلتوجيههاواعادت

،9رسل،دمشقفيحنعنيا،01رسلوقرنيليوس،)بطرسالرؤنعلغةيستخدم

(.للقراءة،01ملفراجع،عديدةدفعاتعلى،وبولس

المو!؟

الرؤيايعفرفأيعئةالألف

(002رؤيا)

وحينذانعسنة؟ألفلمدة)ابليس(الشيطانئربطأ-3،:02.مموجب

الشيطانئطلقوبعدئذ،)41-6(.المدةهذهطيلةالمسيحمعليملكواالشهدأءيقوم

النارمستنقعفيئسحعقانقبلأدثة،شعبضداخيرةبحربجديد،اليقوبممن

وكأفاسنة"الألف11هذهتفسيرألى0001الرقمسحردفعماوغالباا(.)71-.

سنة،ألفخلالترنع،انالكنيسةعلىكأن:الكنيسةتاريخعنمرقومةنبرعة

.الارضعلىبالانجيلالتبشيرنجاخ
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لفلةااا

الىالالفية"11فكرةحولكثيرةاعتقادات،الاجيالمرعلى،نشأتهكذا

2(،)القرنليونمنايريناوس:المثالسبيلعلىونذكر،الرقمهذاحرفياأخذت

واليوم1،ه2هعامالثائرونالالمانالفلاحونr(،1)القرنفلورامنيواكيم

النص:رمزيةتناستكلهاالاعتقادأتهذهانإلا.والمورمونيهوهشهودايضا:

الناسمنجهورعنصورئامعئيحملالرؤيا،سفرفي000،1الرقمانذلك

...اغشكرألف...شخصأف!...مرةألف:نقولحينكمااللافاية،عنأو

لحفلليمةاما!

القديستفسيرمنوالمستلقم،الفصللهذاوالمعقولالمحتملالتفسر

مجملها.فيالكنيسةزمنإلىترمزسنةالألفهكذا:نوجزهانيمكناغسطينوس،

إلىلمالعاهذاسيدئطرذاليوم11:الشيطانغيت،وقيامتهالمسيحموتفمنذ

:12)يو"اجمعينالناسإلمنجذبثألارض،منزفعتإذاوانا.الخارج

0)31-32l،بالتماميتحققلمولكنهمسبقا،بدأالذياللةملكوتزمنإذن،نه.

الذىالامانةزمن،والتجاربالمحنلانواعالمعربنةالارضيةالكنيسةزمنانه

الشر.قوىكلعلى،المسيحمعالانتصار،منالمؤمنيهتيمكن

اضيلهاداتبعدالكنيسةتجذدإلىترمز"الاولىالقيامة11انائمحتملومن

)انظرسرمنيتضمنه.ممافيحتفظهذا،الكنيسةزمنمدىاما.الاولالقرنفاية

ضدالشيطانلحربحذاسيضعاللةانالموكدفمنللمناقضة(.سؤال:ادناه

الدينونةوإلىالامواتقيامةإلىسيبلغالبشرىالتاريخوانبالمسيج،المومنين

ينجج.انإلآالكبراللةلمشروعيمكنلاإذ(.1-115)1الاضرة
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قلثدةلى!للمفاا

العالم؟ن!ايةتأتيمتى

توقيتحولكثيرةتكفنات،أجيالمدىوعلىالرؤيا،سفرغذىلقد

عنسوىيتحدثلا،ظاهرهفيالسفر،انطالماذلك،فيعجبولا.العالمنهاية

الواقع،فيالكشف"،11هذاانإلامجدث".انيجباما1يعلنانهألاخير:القتال

المسيحيةالجماعاتتعيشهاألىللاحداثمعئاعطاءإلىيهدفاحمه،يدلكما

المؤلفهدفانيتضحوهكذأ.الابدياللةمشروعضوءفي،الصغرىآسيافي

لهذاانعنالكشفوانما،الاشكالمننجشكلهاالتنبؤاو،لمالعانهايةاعلانليس

الحاسم.اللةملكنجاحنحوغلط،أممطاحتمالدونمنيسير،انه:وغايةمعئلمالعا

لبقلاللهطح!

قريب،الإنسانأبنانأعلموا11:الحقيقةهذهصدىالإنجيلرخعقكم

خئلكما،قريبةلمالعانهايةانيعىلاهذأ33(.24؟)مئألابواب"علىوهو

علىهواللةئلكأقترابأنوأنمأ1(،ه4:اتس)راجعالأولينللمسيحيين

بضرا،الازليالكلمةاصبحانفمنذ.المدىفيوليسالعمقفي،داخلىمستوى

يندرج،البداياتمنذأنهذلككبير:حدإلىممتزجانوالابديةالزمنانعرفنا

.اللة.مخططمجرىفي،ألانسانحريةمع،للتاريخالارضىالنسيج

!ا!ظ؟ألمت!اق

علىفقطانكئواوأنما؟بالمستقلالتنئوقطالقدمالعهدانبياءيذعلم

فياللة.ممشروعويذكروهمسلوكهمئنيروأكى،معاصريهممع،اللهباسمالتكفم،
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مواعظهىالنبويةاقوالهمبأنننسىحينالمعانيلتشويهنتعرص!وتكم.شعبه

امرسرىيتلقلمالذيالرؤياسفركاتبمعالحالهيوهكذا.تنئواتوليست

1(.1:)1"السبعالكناشإلىبهوابعثكتابفيفاكتئهتراهاما1واحد:

00111ااإبخا.اا4أثد،11ا!

أقترابعنسألوهالذينلرسلهالرباقوال،بالطبع،الكاتبين!نلم

اجأبهمقديسوعوكاناإسراثيل؟اإلىالملكتعيدمئذلك؟سيكونامئ1:الأزمنة

بذاتالآبحذدهاألىوالاوقاتالأزمنةتعرفواانلكماليس1:وسكينةبهدوء

ذلكاما11:أجاباالامور؟اهذهتكونامئ1سألوهوحين7(.ا:)رسل"سلطانه

إلا،الابنولاالسماء،فيالملاثكةلايعلمها:احدمنفما،الساعةتلكأواليوم

"ألفانطالما،مهمةالمدةتعدلمحال،كلوعلى32(.4،:13)مرالآب"

8(.3:بط)2واحد"كيوماللة،عندسنة،

!اءة

اليعبعالكنائيىإلىالريعالة

(3-2)رؤيا

البمبعالرسائللهذهمدخل.كلثابةهي2(9-.:)1إنسانابنرؤيا

ألاهتداءإلىعنيفةنداءأتانهأبأفسس.المحيطة،الصغرىآسياكنائسإلىالقصيرة

ومما.حرارتهففذقدوكانزمن،اممانهاعلىمضىمسيحيةجماعأتالىترجهت

بأسرها.الحاضرةلجماعاتنازالتماالنداءأتهذهانهوفيهشكلا

:نقاطسبعفيمشتركأمخططاالرسائلهذهوتتبع

كنيسةلكلعنوان0011:.فيالىالكنيسةملاكإلىااا-
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يوصاأؤيا610

الكنائسيخاطبالذيالمسيحالقاب0011:.الذيذاكيقولماإليك2-

بأمانتها.ولاسيما،الكنيسةبصفاتإشاده0011:.لمعاأنا311-

نبويبأسلوب،الخياناتعلىتأنيب0011:.عليكمأخذيولكن411-

الفوريالاهتدأءإلىدعوة0011:.ائثا5-

ادلةروحمنندأءبصفتهاالرسالةتلفى0011:.اذنانلهكانتامن61-

أمناءيبقونلفذينالجديدةبالحياةالمسيحتعدة0011.اللغالب71-

القابجهة،من:بسهولةبينهماالجمعيمكنثرئتينمجموعتينبازاءنحن

ئانية،جهةومن2(؟9-.:االاقتتاحيةالررئياأباتعيدناوهى2،)نقطةالمسيح

5-21ألاخيرة:الرؤىإلىتعيدناوهى7،)نقطةألاخيرةمواعيده 2:،)c

فيالمشا-ركةمنالمومنيتمكنفلكيبيبلية.رموزعبرالمعضذين،بحياةتذكروكلها

نأعليهيتوجبوالافخارستيا-العماذعبرالآنمنذؤهبت-وفدالقائمحياة

.ويهتديالاقوالهذهألىيصغى

ألاشادة:تتلفيانفقطكنيستيناننلاحظ،السبعالرسائلهذهنقرأوحين

الهراطقةمنيرقأأوأشخاصأتعئمشفرةمختلفةأحماءوهناكوفيلدلفيا.ازميرهما

يكونون)قدشيئاعنهمنعرفقفماالذينالنيقولاويونايزاقي؟،بلعاموالمنشفين:

؟9)2:"الشيطان"مجمععبارةأما؟(.للأصنامالمقرئةاللحوممنيثلونمسيحيين

متهؤدين.مسيحيينمعأويهودمععنيفةمشادةتعكسفهى9(،3:

سمن

الكبرىاليعماويةالليتووجيا

(5-4يارؤ)

علىتجريانها:السماويةالليتورجياحضورإلىئدعىالرائىيوحناهوذأ

3-2)"العرينزعلىالجألس11بالاحتفال:مرحلتين :،)tويليه،الخالقوهو
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يوضااؤيا610

الالهىالعريق.-وحولوقامماتالذىالمسيحوهو6(،)5:بالحملالاحتفال

الليتورجيا:هذهممثلويقف

والعشرينربعة19الهيكلكهنةصفوف4(::)4والعشرونالأربعةالشيوخ-

الىبالنسبةرسولآعشرالاثنا+عشرالاثناالقبائلآباءاو4-91(،24:أخ)1

الخالق.إكموحمهةفهى1(،1:)4تسبحتهماما.المفسرينبعض

الكبرىحزقيالرؤيافيب-7(46::الأربعةالحيوانات)اوالأربعةالاحياء-

وتسبحتهم.المسكونةأممط،الأربعالجهاتيعي4والرقم2(.5-ا:)1

جاءتومنها6،3:)أشالقدوسالالهالىالسروفييننشيدهىب(،8!4:

11.وسيأقي،كائنوهو،كانالذى11انمحرت":1وقدالقدأس(،ليتورجيافي"قدوسا

13(.)5:ثممنالمخلوقاتوكل(،1o)5:الملائكةربواتواخيرأ-

الحملاف.وقامماتالذممطالمسيحيمثلفهوكذبيح"،ابواقف،11الحملأما

ايضاوهو22-23(؟:12)خرالمومنينويحررايفتدممط"1الذيالحقيقىالفصحي

7(.53:)اششعبهلخلاصدبجالذمممالمالمتأالعبدصورة

برمته:البشرىالتاريخمعئإلىيفتحهانأستطاعالذندالكتابويرمز

.الخلاصيتميدهوعلىمنه،المركزفيلأنه،مفتاحهيعطيوحدههو

سكرفعل.ممثابةهوشيخا،والعشرينالأربعةمعالأربعةألاحياءوهتاف

رفمالنص،15ملف)راجع"كهنةامملكة1اصبحوالقد:بدمهالبشرافتدىلكونه

كلتسبحةتتوجهفيما،الحملإلىفتتوجه12(،)آالملائكةتسبحةاما3(0

الافخارستية:ححلواتنامنالقلبهرذلك.الحملوإلىاللةإلىا-(r)آالخلائق

.بيسوعتمالذيخلاصنااجلمنللآبشكرأفعال

للإنجيليين:أم،المسيحلأسرارسواءكرموز،الأربعةألاحياءفسمروتكم

)النستب(مئعنكنايةاوالتجسد:الإنسان-

)الهيكل(لوقاعنكنايةاوالفداءالبرو:-

11(البريةفيصارخاصوت1المعمذان)يوحنامرقسعنكنايةاوالقيامةالأسد:-

الانجيل()مطلعيوحناعنكنايةاوالصعودالنسر:-

see
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http://kotob.has.it



فم!الف!

لم!لىوسةاالبببلبةبالنعوما!سأ

,)+-اعمال

02:1-9،

02:247-.1،:23-1 2 : o tiro-

56:1-7

9122062هـ

-18لأ:019

09 %- %: T

25-31:لأ03

.ro- I o1:

..rl-%It- V1:

002:7138-

01233-

رومااهلىإلىالرصالة

ا8-.5:1

5:61-23

.A:17-؟

؟09-9

061

لورت!اهلإلىولىالأالرسالة

q-:ا" e

".t 1- ?- a

؟06

تورنشاهلإلىاك!ةالرمالة

زر!ةاهلإلىالرصالة

الصاهلإلاالرصالة

0:211-:331

Val

لمنصرؤا

الاولابعة

البةإنامة

دولردعرةروا،ت

تريخلنرسلدىيطرس

بطرسخاذ

بديةانطايهةخطاب

شلبمرأوعمت

انبناحطا-

جةالروبولروصه

فددىوالدعاةدرلراعنفال

الثكرنعل

اديتيرفيمعئذوذ

هـالفد:طالرديابة

ايتة،ضعبالكة

الختايةانتحات

بع!الثكر

امث+حداتم

قاماا"،المسيب

الحتابةابحات

الكرفعل

لصالرخدمة

للوثييزا،نجنل

الكرىالبركة

المشحفيمجت!عرذكذا

حدزالىلونالمش!حدبناء

26

36
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65

96

137

133

135

137

87

ri%
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123

126

165

147
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..2يوثناأؤيا610

.0009توبخبم!اهلإلىالرسابة

تسالونيقياهلإلىالأولىالرسالة

طموتاوي!إلىواكنةلأولىانالريعاك

طيط!إلىالرسالة

":1'7-11: r

لمحيمونإلىالرسالة

العبرايينإلىالريعالة

.7 :،-r:ا؟

54:415-:01

-4228؟1-9:95هـ

501:525-

511:8-92

-17ا:13هـ

يعقوبرسالة

الأولىبظرسرسالة

الأولىيوخارسالة

-30124:هـ

721-:4هـ

6-13 1 : o

يوحنارؤيا

02-ا:51

23-هـ

بع-4هـ

*:7117-

8-ا:201:

ه:2-2ا:2اعهـ

252

الربيرماتظار

انابعبعدمنمفالعع

يسوعفيادلةانسانبعة

الايمانفيعظة

أحبارناعظيمالمسي!

جدلدوعصعدالأولعالعمعد

والفعالة3الوحبعدالذببعحة

وموصعىالآباءاممان

الحصاعةإلىنبعجصعات

الكههةلي

والأعمالا،بماد

ا!دمللشعاتجيد

921

الجا3إلىالموتص-ينتقل،يحبست

معنادـاحبآمع!،

-*اوالدموالماءالا-دانا

المعانمروبا

اسبعاالبهائىإلىالرسانا-

الكبرىالسماويةاللبعتورحبعا

ادبعةضبعرؤيا

التنينأ-المررؤيا

سنةلف19

السماويةأورضصعمرؤبا

164

701

175

178

182

402

211

022

228

ViA

924

232

236
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الغ!الا

ل!لللأا

المسرطمتمدمة

عامة:مقدمة

الجديدالعهدكنائس--

الأولىالكناشتاريخ

والوثنييناليهودمنالأولىالكناش

الجديدالعهدتكوين

الجديدالعهدباحداثنارجىجدول

فرقةفيللعملارضادات

شخصىصعيدعلىللعمل-ارشادات

(Iا-2)الرسلاعمال9:الملف

الاعمالسنرعلىإجماليةنظرة

(14-ا:)2العنصرة:)رقمالنص

(-2116:د32-35؟:4؟-4247:)2الأولىالجماعة2:رقمالنص

-لإ(ا)6:السبعةاقامة3:رقمالنص

(-18اا.:1)قرنيليوسلدىبطرس:4رقمالنص

اليهودىالث!تاتفيالانجيل

-الايمانقانونإلىالمناداةمن

الكنيسةابتكارينبغىهل

(27؟ا2)رسلوبود!بطرسآلام

الأولينللمسيحيينصلواتثلاث

أ-28()3الرسلاعمال:أ"الملف

الاعمالسفرفىالكبرىالمواض!ع

(ro-\\:)ءاورشليممجمعا:رقمالنص

ا-52(3:ا)3بسيذيةانطاكيةفيالخطاب2:رقمالنص

-34(16:ا)7اثيهةخطاب3:رقمالنص

-38(.ا0:327)الررحيةببرلسوعية:4رقمالنص

اتقياءوثنيون

المقدصةالاسفارقراءةاعادة

0253

14

16

23

د2

26
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93

43

46

94

51

96

73
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الن!ما

بولى؟اهتداءعننتكلمهل

(r122،4q)دولعىدعوةرواكات

الاعمالسفرفيبولسصلوات

!لمونت!الوضي،01،!لهيلورتس،ايولس:رياثل:11

(1)بولنلاط

r(.-ا:51قور1)قام"المسبح1:11رقمالنص

(12اقور)"المسيجحدانتم211:وممالنص!

1(1-!:3:)فلالمحاحلمنالحياة3:رممالنص

(11:-5ا4:3ش1)الربيومانتظارة4رممالنص

الاولالقرنفيرطلةكابة

بولسإنجيل

؟يسرعإنجيلبولصبذلهل

يلمونإلالرطللأ

(1ا-%:2)فلوالمرفوعالمذلالمسيح

علاطعةلورتس،2،رومة:بولىرسائل:21

)2(بولىنشاط

V(-1ا8:)رومالقلسالروحزاب!:1رقمالنمى

-23(61:)رومالميحيوعفيهعمذون2:رقمالنص

(2ا-5:41؟1-2ا:4قور)2الرسولخدمة3:رقمالنص

(2ا-ا:2)غلاللرئنيينالإنجيل:4رقمالنص

بولسكنائى

(8)رومالقلسالروخ

(1ا9-)رومأاليهودىال!ثعبمحلالكنيسةاحتلتهل

الختايةالتحيات

الافتتاحيةالشكرافعااس

لولسإلىابسوبةالرسالل:13الملف

س!،مموكاوس2و1،تالونطي2،تولسيالس!،

بولسالمنوبهآلىالرسائل

25،

76

VA

83

AO

AV

19

Aa

89

401

801

11

II

12

r%

Nr

3?

913

141
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لوماا

r(1ا-3:ا2:ف)1المسيجلطمجتصعونكلناا:رممالنص

(-16ا:tف)1الوحدةفيالمسيححسدبناء2:رممالنص

r(-92ا:)قولللسبحالنثبد3:رقمالنص

(7ا-3:ا2:)طىيسوعفيايتةانسانية4:رقمالنص

بولىمعاونو

وافسسقولسىإلىالرسالنينبحبالمسيح

3ايخذمحاءتأينمن

طيم2و?فياناسيدمنمفاطع

(3-14ا:ف)1الكبرىالبركة

العبرانهينإلىالرسالة:41الملف

المسيحكهنوتحولعظة

(2-د01:5)القعالةالوحيدةالذبيحة:1رقمالنص

(01-5:أ4؟)4أحبارناعنليمالمسيح2:رممالنص

c(28-124-5ا)9:حدبدوعهدالأولالعهد3:رقمالنص

11:2)وموصالآبأءإممان:4رقمالنص -9)A

المتهؤدونالمسيحيون

والجديدالقدمالعهدينفيالكهنوت

ذبيحة؟يسوعموتكانهل

t-)3:الكنيسةضصنوادأةالايمان v:17ا:13؟أا-)

المزاصرفيالمسيح

يهوذايوحنا،3و2ر1بطرل!،2و1،يعقوب:الطمةالرسائل:51الملف

العامهالرصانل

7يو)1أحثمعناهأمن،ا:رقمالنص (t2-ا:

(-2:4126)يعوالأعصالالايمان2:رقمالنص

(2201-2::ابط)1الذشعب3:رممالنص

(-24ا.3:يوا)الحياةإلىالموتمنينتقليحب،من:4رممالنص!

الأولىالهرطقات

اللنصضسعب،الكنيسة

الكنيسةفيوفقراءأغنياء
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